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บัญชีรายช่ือรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดให้การรับรอง 

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที ่9 กุมภาพันธ์ 2559) 
    

 
              

 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

1 รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

2 รางวัลชนะเลิศการประกวดต้นกล้าพลังงาน 
"นวัตกรรมพลังงานเพ่ือโลกเขียว"
ระดับประเทศ (Energy Innovation 
For Green Globe) 

ส านักนโยบายและ
พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

3 รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 
(รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก 
พระนามาภิไธย ย่อ สธ) 

ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 



      

รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
 
 

4 รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 



      

รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
 

5 รางวัลเหรียญทองการประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประทศ 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



  



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

6 รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



      

รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

7 รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

สมาคมห้องสมุด 
แห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 



      

รับรองให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ที่มีชื่อ 
เป็นผู้ได้รับรางวัล 

8 รางวัลชนะเลิศการประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
การศึกษาไทย (สวทศ.)
ร่วมกับกลุ่มบริษัททรู 
และส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น/
มหาวิทยาลัย 
ที่ร่วมโครงการ 



    



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

9 รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรม
ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ SCG 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

10 รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ การแสดง 
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ส านักงาน กศน. 
กระทรวงศึกษาธิการ 



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

11 รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

โครงการพระเมตตา
สมเด็จย่า 

   รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

12 รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ 
การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเทศไทย 
เพ่ือค้นหาอัจฉริยภาพ 
ทางด้านคณิตศาสตร์ 
(Thailand Mathematics Contest)  
การแข่งขันในรอบพิเศษ 

สมาชิกภาพสหภาพ IMC
ประจ าประเทศไทย 
(International 
Mathematics 
Contest Union 
Thailand 
Secretariat) 

  

   

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

13 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
โครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  
(Young Scientist Competition : YSC) 

ส านักพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

14 รางวัลบัณณาสสมโภช (Princess   
Jubilee Award) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 



    



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ และรางวัล
ดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ไดร้ับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

15 รางวัลชนะเลิศสวดมนต์หมู่สรรเสริญ 
พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ
ระดับประเทศโล่รางวัลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

16 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย 
ระดับประเทศ 

กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
     ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมีการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาด้วย 

 
17 รางวัลนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล

พระราชทาน 
กระทรวงศึกษาธิการ   

      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

18 รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน 
กีฬาคนพิการแห่งชาติ 

กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมีการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 

 
19 รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน 

กีฬาแห่งชาติ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมีการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

20 รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมีการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 

21 รางวัลการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน
นักศึกษาทุกประเภท ที่ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน 

กรมพลศึกษา 

  



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ และรางวัล
ดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

22 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
ฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา 
ประเภท กและฟุตซอล 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 



  



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ และรางวัล
ดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมีการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 

23 รางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ท าคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านองค์กร 
ที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม  รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

24 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
เพชรยอดมงกุฎถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

มูลนิธิร่วมฉัตรร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ และรางวัล
ดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

25 รางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศ สมาคมห้องสมุด 
แห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ 



    

รับรองให้กับครูที่รับผิดชอบห้องสมุดจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครู
ที่รับผิดชอบร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่รับผิดชอบห้องสมุดไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ 
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้  
โดยต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

26 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น 
(มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) 

มูลนิธิสมาน-คุณหญิง
เบญจา แสงมลิ ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ 

  รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

27 รางวัลชนะเลิศโครงการธนชาตริิเริ่ม… 
เติมเต็มเอกลักษณ์ไทยถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

ธนาคารธนชาติจ ากัด 
(มหาชน) ร่วมกับ 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
และส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม  

 

  

 

    

  

  

27.1 รางวัลที่ 1 ประกวดมารยาทไทย  

 



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 

27.2 รางวัลที่ 1 การแข่งขันอ่านฟังเสียง       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

28 รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์            
"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์ 
และจิตวิญญาณครู" 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ 

  รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

29 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

หมายเหตุ รับรองถึงปี 2557 และปี 2558 ไม่รับรอง
เนื่องจากการประกวดสิ้นสุดที่ระดับภาคเท่านั้น 

30 รางวัลชนะเลิศสุดยอดเยาวชนพลังงาน
ทดแทน (Thailand Go Green)          
ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ บริษัทบางจาก 
จ ากัด (มหาชน) 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

31 รางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์และผลงานได้รับ
คัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในงาน 
International Exhibition for Young 
Inventors (IEYI) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 
32 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบิน

จ าลองและวิทยุบังคับ"หนูน้อยเจ้าเวหา
ทีวีไทย Young Pilot TV Thai" 
ระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับสมาคมกีฬา 
ทางอากาศและการบนิ
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชปูถัมภ์
สมาคมกีฬาเครื่องบิน
จ าลองและวิทยุบงัคับ 
สถานีโทรทัศน์ทีวไีทย 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

33 รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น 
เพ่ือการเรียนการสอน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    



      

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

34 รางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยม 
โครงการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดี  
มีคุณภาพ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    

   รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 (จัดท าแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีเป็นผลงานวิจัยที่จัดท าเป็นคณะบุคคล  
ผู้ขอรับการประเมินต้องจัดท าผลงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยต้องเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
หรือการจัดการศึกษาและต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

35 รางวัลชนะเลิศค่ายนักประดิษฐ์            
(ชื่อเดิมรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่)  

ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 



    
 

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และ
ผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

36 รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ถ้ามีรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้น 
ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

37 รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า10 ปี และได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
มาแล้ว 3 รางวัล ในสถานศึกษานั้น จึงจะสามารถน ารางวัลนี้ 
มาเสนอขอได้ 
 
 
 

(กรณ ี3 รางวัลภายในระยะเวลา 10 ปี) 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

38 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีมีผลการพัฒนาระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สถานศึกษา 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(รางวัลสูงสุดถึงปี 2557 ระดับดีเด่น 
และปี 2558 ระดับยอดเยี่ยม) 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 





   1. รางวลัที่มอบให้กับสถานศึกษารับรองให้กับผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

  



- 20 - 
 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

(ต่อ) สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีมีผลการพัฒนาระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สถานศึกษา 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(รางวัลสูงสุดถึงปี 2557 ระดับดีเด่น 
และปี 2558 ระดับยอดเยี่ยม)  
 

 



   2. รางวัลที่มอบให้กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รับรองให้กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 
ถ้ามีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

39 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
"เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง" 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และกลุ่มกัลยาณมิตร
เพ่ือการเสริมสร้าง
เครือข่ายวิถีพุทธ 
(กพค.) 

         

39.1 รางวัลสุดยอดครูผู้เป็นกัลยาณมิตร
ระดับประเทศ 

 
 

      รับรองให้กับข้าราชการครทูี่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

39.2 รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
"ประโยชน์สุขแห่งมหาชน" 

      รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

40 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวด
โรงเรียนและนักเรียน/นักศึกษาดีเด่น 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- ประกวดโรงเรียนดีเด่น  
- ประกวดนักเรียน/นักศึกษาดีเด่น 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับธนาคารออมสิน 



    

1. รางวัลที่มอบให้กับสถานศึกษา รับรองให้กับ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามา
เสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

2. รางวัลที่มอบให้นักเรียน รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียน
จนได้รับรางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) 
หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

41 รางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน 
หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ 

ส านักงานเลขาธิการ  
คุรุสภา 

    รับรองให้กับครูที่คิดค้นนวัตกรรมและน าไปสู่การปฏิบัติ
จนเกิดผลดีต่อผู้เรียนและสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (คิดค้นนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว)  
หรือ กรณีที่มีครูทีร่่วมคิดค้นกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการคิดค้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูีค่ิดค้นนวัตกรรมไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
โดยต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

42 รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ต้นแบบ 

คณะอนุกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

  































 รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

หมายเหตุ รับรองรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  
และรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน 
ถึงปี พ.ศ. 2556 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

43 รางวัลเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนชั้นที่ 3 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

   รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวลั 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

44 รางวัลชนะเลิศพ่ีน าน้องรักษ์น้ า 
ตามแนวพระราชด าริถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร (องค์กรมหาชน) 
ร่วมกับ มูลนิธิโคคา-โคลา 
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กรมชลประทาน 
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

45 รางวัลต้นแบบสภานักเรียน
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

46 รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ 
"ตามรอยเท้าพ่อกับฮอนด้า"  
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

กลุ่มบริษัทฮอนด้า 
ในประเทศไทยร่วมกับ
ส านักงาน กปร. 
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย 
และสถาบันสิ่งแวดล้อม 

    รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

47 รางวัลสถานศึกษาระดับดีเด่น 
ด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 



    

รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

48 รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
รางวัลพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร"
ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิสถาบัน 
และหน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์ 
ต่อพระพุทธศาสนา 

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

   รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

49 รางวัลชนะเลิศการประกวดนวตักรรม 
นาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษา ระดับประเทศ 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 

สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 



  



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไมน่ ารางวัลนี้มาเสนอขอ และรางวัล
ดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

50 รางวัลชนะเลิศโครงการกรุงไทยยุววาณิช
ระดับประเทศ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

  



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ และรางวัล
ดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

51 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

  รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

 

52 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ส านักนายกรัฐมนตรี   รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

 

53 รางวัลชนะเลิศสื่อการสอน 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  
(Web media) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    

   รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

 

54 รางวัลคุรุสภา (เข็มทองค า "คุรุสภาสดุดี") ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

 รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

 

55 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 (จัดท าแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีเป็นผลงานวิจัยที่จัดท าเป็นคณะบุคคล 
ผู้ขอรับการประเมินต้องจัดท าผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  

ทั้งนี ้ผลงานวิจัยต้องเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
หรือการจัดการศึกษาและต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

56 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาต ิ   รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
 

57 รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ   รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

 
58 รางวัลนักประดิษฐ์คิดค้นวิจัยแหล่งเรียนรู้ ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาต ิ
 

     รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

59 รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภาดีเด่น 
ระดับประเทศ 

ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

  รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (จัดท าแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีเป็นผลงานวิจัยที่จัดท าเป็นคณะบุคคล 
ผู้ขอรับการประเมินต้องจัดท าผลงานวิจัย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยต้องเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
หรือการจัดการศึกษาและต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

60 ยุวกาชาดดีเด่น (ระดับประเทศ) 
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   - ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
   - ประเภทครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักกิจการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจกรรม
นักเรียน 













  รับรองให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและช้าราชการครู 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล     
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

61 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับประเทศ   
(OBEC AWARDS)  
   - ประเภทบุคคล 
   - ประเภทหน่วยงาน (สถานศึกษาและ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    

 1. รางวัลที่มอบให้กับบุคคล รับรองให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

2. รางวัลที่มอบให้กับสถานศึกษา รับรองให้กับ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

3. รางวัลที่มอบให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รับรองให้กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

(ต่อ) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับประเทศ   
(OBEC AWARDS)  
   - ประเภทบุคคล 
   - ประเภทหน่วยงาน (สถานศึกษาและ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
  

       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน  
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

 
62 รางวัลเหรียญทองอันดับ 1  

ศึกษานิเทศก์ต้นแบบ  
(Master Supervisors) 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

          รับรองให้กับศึกษานิเทศก์ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

63 รางวัลบุคคลที่ได้รับการยกย่อง 
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.) 
  

 รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

64 รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
ในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

 
 
 
 

 
65 รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ 

ชั้นที่ 1 ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
โครงการตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
ตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

 รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล ยกเว้นกรณีได้รับรางวัล  
เนื่องจากบริจาคเงิน หรือบริจาคสิ่งของ 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

66 
 

รางวัลสถานศึกษาต้นแบบในความรักชาติ
ถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.) 
  

     รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับ
สาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

67 รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดบันานาชาติ 
เพื่อคัดเลือกผู้แทนนักเรยีนไทยไปเข้าร่วมแข่งขัน 
ทางวิชาการในระดับนานาชาต ิ
  1) การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา : 
Po Leung Kuk Primary Mathematics World 
Contest (PMWC)                                               
  2) การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหวา่งประเทศ ระดับ
ประถมศึกษา : International Mathematics 
Competition : Elementary Mathematics 
International Competition (IMC : EMIC)                    
  3) การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหวา่งประเทศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น International Mathematics 
Competition : World Youth Mathematics Inter-
Cities Competition (IMC : WYMIC)                  
  4)การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย Southeast Mathematics 
Olympiad (SMO)                                               
  5) การแข่งขันคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา : International 
Mathematics and Science Olympiad for 
Primary School (IMSO)     
6)การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลมิปิกเอเชียระดับ
มัธยมศึกษา : Asia Inter-Cities Teenagr's  
Mathematics Olympiad  (ATMO) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกับ 
สอวน. , สสวท. 



    



    

รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ  
กรณีท่ีมีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอ
ได้เพียงคนเดียว โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้เข้าร่วม
แข่งขันในระดับนานาชาติด้วย จึงจะสามารถน ามา
เสนอขอได้ 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

68 รางวัลระดับ Platinum อันดับ 1  
การประกวดนวัตกรรมการจัดการศึกษา
แห่งชาติ โครงการเตรียมความพร้อม 
สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



    



  

 รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

69 ครูต้นแบบ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 
 

   

      

รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

70 ครูผู้สอนดีเด่น (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 
 

 

      

รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
หมายเหตุ รางวัลนี้รับรองถึงปี พ.ศ. 2556 

71 รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพโปสเตอร์
ของสโมสร The Children of the 
Earth's Club ประเทศญี่ปุ่น 

สโมสร The Children 
of the Earth's Club 
ประเทศญี่ปุ่น 

    รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

72 รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) 

      รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 

73 รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปะเด็ก 
นานาชาติ ณ ประเทศโปแลนด ์
โครงการ International Art 
Competition and Youth People 

องค์กร Children's 
Creative Art Centre 
and Gallery in Torun
ประเทศโปแลนด์ 

    รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 

74 รางวัลชนะเลิศ First Prize  
การประกวดวาดภาพศิลปะเด็ก
นานาชาติ ณ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง 

องค์กร Po Leung kok
ร่วมกับ ส านักการศึกษา
ฮ่องกง 

    รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

75 รางวัลเหรียญทอง (Gold Award)  
การแข่งขันศิลปะ ระดับนานาชาติ  
The International Children's Art 
Exhibition 

องค์กร Foundation of 
Art Education        
และบริษัท เพนเทล 
จ ากัด 

 

    

 รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

76 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายเนื่องในวันระพี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

77 รางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงบอก
เยาวชนโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

78 The Winner Thailand  
รางวัลชนะเลิศระดับเอเชียแปซิฟิก 
Worldwide Innovative Teacher's 
Art Exhibition 
 

บริษัท ไมโครซอฟท์ 
ที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิก 
และบริษัท ไมโครซอฟท์ 
ประเทศไทย 

    รับรองให้กับข้าราชการครูทีม่ีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

79 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
Innovative Teachers Leadership Award 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับ บริษัท
ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย 
 

    รับรองให้กับข้าราชการครูทีม่ีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

80 รางวัลเหรียญทอง (Hydrangea Award) 
การแข่งขันศิลปะ ระดบันานาชาติ          
The International Exchange 
Exhibition of Children's Art 

องค์การ International 
Exchange Exhibition 
of Children's Art 

    รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครู
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 
81 ครูภูมิปัญญาไทย ส านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา 
 

    รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

82 รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย  
รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 
รางวัลผู้ใช้ภาษาถ่ินดีเด่น 
รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย 
 
 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม 

  รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

83 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับเพชร 

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

     รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

หมายเหตุ รางวัลนี้รับรองถึงปี พ.ศ. 2556 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

84 รางวัลเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนชั้นที่ 1 

โครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

 

    



  

รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

หมายเหตุ รางวัลนี้รับรองถึงปี พ.ศ. 2556 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

85 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1                    
"สุดยอดส้วมระดับประเทศ" 

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

    



    

รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 
เง่ือนไขการรับรอง 

สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

86 รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  



  



    

รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100  
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

หมายเหตุ รางวัลนี้รับรองถึงปี พ.ศ. 2556 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

87 รางวัลชนะเลิศการประกวด
โครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีที่มี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ขอรับการประเมิน 

 
 
 

88 รางวัลบุคคลดีเด่นด้านศิลปะ 
สถาปัตยกรรมในพิธีเชิดชูเกียรติ     
“เพชรสยาม” 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

       รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ไดร้ับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

89 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทาง ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

       รับรองให้กับครูที่จัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี 
เฉพาะทางจนได้รับรางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (จัดท า 
แต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูร่วมจัดท าหลายคน  
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม
ในการจัดท าไม่น้อยกว่าร้อยละ60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครผูู้จัดท าไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

90 รางวัลชนะเลิศการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

91 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ  
กรณีท่ีมีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

92 รางวัลชนะเลิศการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับชาติ  
ถ้วยพระราชทานฯ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และ 
บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) และ
สมาคมวิทยาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ 
กรณีท่ีมีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

93 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฮอนด้า
ประหยัดเชื้อเพลิง 

บริษัทเอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

94 รางวัลชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจ 
(โครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝัน         
สู่ธุรกิจ) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และ 
ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

95 รางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถี 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีที่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

96 รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 

“World Robot Olympiad” 
WRO Advisory 
Council, World Robot 
Olympiad Association 
Ltd. 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

97 รางวัลอันดับ 1 การแข่งขัน 
Soichiro Honda Cup  
ประเภท New Challenge 

Honda Motor Co.,Ltd.        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

98 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
นักศึกษา (T-TEP) T-TEP 
Student Skill Contest 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

 

99 รางวัลการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย (อวท.) 
99.1 รางวัลชนะเลิศ                         

หน่วยมาตรฐานดีเด่น                 
ระดับชาติ (เปลี่ยนชื่อ               
รางวัล เมื่อ พ.ศ.2557 เป็น
รางวัลชนะเลิศองค์การ
มาตรฐานดีเด่นระดับชาติ) 

 

 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา 

  
 
 


   
 
 
 

   
 
 
รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 

ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ 
รางวัล สามารถน ามาเสนอขอได ้คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีที่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

 99.2 รางวัลชนะเลิศสมาชิกดีเด่น          
ระดับชาติ (เปลี่ยนชื่อ               
รางวัล เมื่อ พ.ศ.2557  
เป็นรางวัลชนะเลิศ 
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้
การนิเทศองค์การ                     
นักวิชาชีพในอนาคต                  
แห่งประเทศไทย)    

ส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา 

    







 

  รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

 
 

 99.3 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐานระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

 99.4 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
 

100 รางวัลองค์การเกษตรกรในอนาคต     
แห่งประเทศไทย (อกท.) 
100.1 รางวัลชนะเลิศสมาชิก

องค์การเกษตรกร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ดีเด่นระดับชาติ 

 
 
องค์การเกษตรกร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

  
 


  
 


    
 
รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 

คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

 100.2 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ 

องค์การเกษตรกร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

 
 

 100.3 รางวัลชนะเลิศการสัมมนา
ผลงานทางวิชาการของ
สมาชิกองค์การเกษตรกร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับชาติ 

องค์การเกษตรกร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

 100.4 รางวัลหน่วยดีเด่น
ระดับชาติ 

องค์การเกษตรกร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้
คิดเป็นร้อยละ100 

กรณีที่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

 
101 รางวัลชนะเลิศการประกวด

โครงการ “เย็บร้อย ค่อยจีบ 
ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

102 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
เพ่ือสร้างสรรค์วิชาการ 
ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม  
สายงานวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
 
 

103 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
Eco Challenge (ออกแบบ  
สร้างและพัฒนายานยนต์ 
เพ่ือประหยัดพลังงานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม) 

สมาคมวิศวกรรม 
ยานยนต์ไทย (TSAE) 
ร่วมกับ วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

104 รางวลัที่ 1 นวัตกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับ
สมาคมวิทยาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพและส านักงาน 
นวัตกรรมแห่งชาติ 
 
 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
 
 

105 รางวลัชนะเลิศ International 

Exhibition of Inventions  

of Geneva 

 

Swiss Federal 
Confederation  
of the State and  
the City of Geneva 
 
 

       รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

106 รางวลัชนะเลิศสูงสุดการประกวด
ออกแบบผ้า Chaina World Fashion 
Design Contest 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ
ศูนย์การค้าไซน่าเวิลด์   
วังบูรพา 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

 
 

107 รางวัลชนะเลิศงานประกวด
โครงการแกะสลักผลไม้ 
ผสานงานใบตองและดอกไม้สด
รางวัลถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนารถ 

การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
โรงแรมแกรนด์เมอร์ 
เคียว ฟอร์จูน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

 
 

 

 



- 67 - 
 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

108 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  
Shell Eco Marathon Asia 

บริษัท เชลล์ ร่วมกับ 
รัฐบาลของประเทศ  
ที่จัดการแข่งขัน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

109 รางวัลชนะเลิศการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ (Hornor Awards)  
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขัน
หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษา 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

110 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น          
ระดับดีเยี่ยม (Invention Award) 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

111 รางวัล Seoul International 
Invention Fair (SIIF)  
(รางวัลเหรียญทองการประกวด
และจัดแสดงนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์) 

สมาคมส่งเสริม
สิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี 
(Korea Invention 
Promotion  
Association : KIPA) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

112 รางวัลชนะเลิศราชมงคลสรรเสริญ 
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม  
สาขาศิลปะ (สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

       รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
 

113 รางวัลชนะเลิศโล่รางวัล
พระราชทาน ภปร. 
การประกวดโคมแขวน                     

- ประเภทดอกไม้สด                           
- ประเภทสิ่งประดิษฐ์   

ส านักงานพระพุทธศาสนา        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีท่ีมี
ครทูี่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ  
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย  
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่

ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

114 รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน 

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

       รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

115 รางวัลยอดเยี่ยมประกวดภาพถ่าย
อุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติ 
สิรินธร ถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติ สิรินธร 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ในปีที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต้องมีการจัด 
การเรียนการสอนเรื่องการถ่ายภาพในสถานศึกษานั้นด้วย 

 

116 รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน
นวัตกรรมระดับประเทศ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

117 รางวัลชนะเลิศการประกวด 
ชิงถ้วยพระราชทาน  
TOA The King of Wood 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ
บริษัท ที โอ เอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 
 

118 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
มาตรวิทยาทางด้านมิติ 
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา  
ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 

บริษัท มิตูโตโย  
(ประเทศไทย) จ ากัด และ 
บริษัท  สุมิพล จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

119 รางวัลชนะเลิศ โครงการ 
ความร่วมมือในการสร้างมูลค่าเพ่ิม     
ด้านศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ     
(ภายใต้โครงการฝ้ายทอใจ) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และ 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ  
(องค์กรมหาชน) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

120 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
Cement and Concrete 
Innovation ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และ
บริษัท SCG ซีเมนต์ จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มา 
เสนอขอ และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

121 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
ทักษะสมรรถนะ ด้านเทคนิค
อาชีวศึกษา-อีซูซุระดับชาติ   

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ 
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ   
เซลล์ จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มา 
เสนอขอ และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

122 รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน 
Marching Contest  
ในการประกวดดนตรีโลก  
ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับสมาคมดนตรีโลก 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

123 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท 
Show Contest Cores Class        
การประกวดดนตรีโลก ณ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์                   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับสมาคมดนตรีโลก 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

124 รางวัลชนะเลิศการประกวด
ภาพถ่ายวันประมงแห่งชาติ  
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี   

กรมประมง  
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต้องมี 
การจัดการเรียนการสอนเรื่องการถ่ายภาพ 
ในสถานศึกษานั้นด้วย 
 
 

125 รางวัลครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารการศึกษา ดีเด่น 
 

ส านักงาน กศน.        รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

126 รางวัลสถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาดีเด่น 
- สถานศึกษาดีเด่น 
- ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.

ดีเด่น 

ส านักงาน กศน.        1. รางวัลท่ีมอบให้กับสถานศึกษา  
รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

2. รางวัลท่ีมอบให้กับส านักงาน กศน. 
จังหวัด/กทม. รับรองให้กับผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.นั้นจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

(ต่อ) รางวัลสถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาดีเด่น 
- สถานศึกษาดีเด่น 
- ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.

ดีเด่น 

        ไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม.ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.นั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้  
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.
จังหวัด/กทม.ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

127 รางวัลห้องสมุดประชาชน 
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
1) ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 

ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ 
2) ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 

ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ 
3) ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 

ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ 

ส านักงาน กศน.        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

128 รางวัลการคัดเลือกภาคีเครือข่าย/
ศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดและหรือ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น
ระดับประเทศที่ได้รับรางวัลที่ 1
ระดับประเทศ ประเภท 
- กศน.ต าบล/แขวง 
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

ชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
พ้ืนที่ทรงงาน 

ส านักงาน กศน.        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

129 รางวัลแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ต้นแบบ 
 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถ
น ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

130 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสังคม
แห่งการเรียนรู้ต้นแบบ 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

131 รางวัลห้องสมุดมีชีวิตประชาชน
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ  
(TK Living Library Award) 

ส านักงานอุทยาน 
การเรียนรู้ TK Park 

       รับรองให้กับครูที่รับผิดชอบห้องสมุด 
จนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
(รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครู 
ที่รับผิดชอบร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอ
ขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับ 
การประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่รับผิดชอบห้องสมุดไม่น า 
รางวัลนี้มาเสนอขอ และรางวัลดังกล่าวระบุ
ว่ามอบให้กับสถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

132 รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามา
เสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100 

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

133 รางวัลชนะเลิศการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ระดับประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถ
น ามาเสนอขอได้คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้  
โดยต้องร่วมจัดท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับ 
การประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

134 รางวัลชนะเลิศการประกวดค าขวัญ    
และบทร้อยกรองงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
- ประเภทค าขวัญ                             
- ประเภทบทร้อยกรอง 

กระทรวงศึกษาธิการ        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

135 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ 

สถาบันภาษาอังกฤษ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

136 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

สถาบันภาษาอังกฤษ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณี 
ที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 

137 รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรม 
ด้านความสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น 
(Best Practice)ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเขตพัฒนา
เฉพาะกิจพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามา 
เสนอขอได ้คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

138 รางวัลโครงการนักเรียนไทย
สุขภาพดีโรงเรียนต้นแบบ  
Best of the Best 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน  
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

139 รางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น              
ระดับเหรียญทอง (Supervisor 
Awards) ประเภทการพัฒนา
คุณภาพการนิเทศ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับศึกษานิเทศก์ที่มีชื่อเป็น 
ผู้ได้รับรางวัล 
 
 
 

140 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
การประกวดผลงานครู 
ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน                             
- ประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                    
- ประกวด Thailand Social 

Media Awards 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็น 
ผู้ได้รับรางวัล 

 
 
 
 
 
 
 

141 รางวัลสตรีเครือข่ายการคุ้มครอง
แรงงานดีเด่น สาขาครูแนะแนว
สตรีดีเด่น 

กระทรวงแรงงาน        รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็น 
ผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

142 รางวัลชนะเลิศการประกวด 
สวดโอ้เอ้วิหารรายโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กรมการศาสนา        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

143 รางวัลชนะเลิศการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย                       
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

144 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
จรวดขวดน้ า ระดับประเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

145 รางวัลชนะเลิศการประกวด
วงดรัมไลน์ ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กรมพลศึกษา        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มา 
เสนอขอ และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

146 รางวัลองค์กรดีเด่นด้านสุขศึกษา       
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กระทรวงสาธารณสุข        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

147 รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE          
ในสถานศึกษา ระดับประเทศ 
ประเภทต้นแบบระดับยอดเพชร 

กรมสุขภาพจิต    
กระทรวงสาธารณสุข 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน  
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

148 รางวัลชนะเลิศโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School) 

กรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถ
น ามาเสนอขอได้คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

149 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน      
การประกวดสร้างสรรค์  
จากเศษวัสดุ เหลือใช้ 

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

150 รางวัลโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
รื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

151 รางวัลชนะเลิศการทดสอบกอรี                
เฉลิมพระเกียรติ ถ้วยพระราชทาน          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกุมารี 

ส านักจุฬาราชมนตรี        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน 
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมี
ส่วนร่วมในการฝึกสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

152 รางวัลชนะเลิศผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ส านักงานราชบัณฑิตยสภา        รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีีค่รูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ 
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

153 รางวัลชนะเลิศนาฏมวยไทยอีซูซุ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ 
จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูทีฝ่ึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

154 รางวัลชนะเลิศการประกวด
โรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียน
ตามโครงการยุวประกันภัย  
ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ.) 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามา
เสนอขอได ้คิดเป็นร้อยละ 100  
ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน  
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษา  
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท า สามารถน ามาเสนอขอได้  
โดยต้องร่วมจัดท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับ 
การประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

155 รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาด 
โครงการ Prince Mahidol Award 
Conference World Art Contest 
ระดับนานาชาติ 

มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

156 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรักบี้
ฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

สมาคมรักบี้ฟุตบอล 
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

157 รางวัลครูสังคมศึกษาดีเด่น สมาคมครูสังคมศึกษา
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับข้าราชการครูที่มีชื่อเป็นผู้
ได้รับรางวัล 
 

158 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. ยวุชน 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย - ญี่ปุ่น) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

159 รางวัลพระราชทานเข็มเกียรติคุณ            
พระนามาภิไธยย่อ สธ 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
สถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารและ 
รองผู้บริหารดีเด่น 
 

สมาคมผู้บริหาร 
โรงเรียนประถมศึกษา
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีชื่อ 
เป็นผู้ได้รับรางวัล 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

160 รางวัลโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา 
และพลศึกษา 
และนันทนาการ 
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถ
น ามาเสนอขอได้คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

161 รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน  
Intel International science  
and Engneering Fair 
1. The Gorden E.Moore Award  
2. Intel Foundation Young 

Scientist Awards  
3. Intel ISEF Best of Category 

Awards  
4. Intel ISEF Grand Awards 

สมาคมวิทยาศาสตร์  
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีีค่รูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

162 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกรีฑา    
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย              
และนานาชาติ ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สมาคมกรีฑา 
แห่งประเทศไทย               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ในปีที่ได้รางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 

163 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ 
YamoRobocon 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

164 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
ตอบปัญหาวิชาการอุษาคเนย์ 

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

165 รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน 
Special Olympics Asia Pacific 
Games 

Special Olympics 
Asia Pacific 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ในปีที่ได้รางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

166 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
SEAMEO - JAPAN ESD Award 
Theme : Education forDisaster 
Risk Reduction 
(การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมี
ความสุขโดยใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น
เป็นฐาน) 

SEAMEO - JAPAN        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

167 รางวัลเหรียญทองในการประกวด
ดนตรีโลก (ทุกประเภท/รายการ)  
ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์  
(ประเทศท่ีมีการจัดการแข่งขัน) 

สมาคมดนตรีโลก  
World Music  
contest: WMC 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ
กรณีท่ีมีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามา 
เสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

 



- 109 - 
 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

168 รางวัลชนะเลิศในการประกวด 
วาดภาพระบายสีโครงการโอวัลติน 
(Gift For Mom) ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับบริษัทมาตังค์ 
ครีเอชั่น จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

169 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ตอบค าถามในหนังสือสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนแห่งชาติ 
ระดับประเทศถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ 
สากลประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

170 รางวัลที่ 1 ประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

สมาคมคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

171 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาลีลาศ             
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

สมาคมกีฬาลีลาศ        
แห่งประเทศไทยร่วมกับ  
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 

172 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Special 
Olympics Thailand (ทุกประเภท) 

คณะกรรมการ          
สเปเชียลโอลิมปิค     
แห่งประเทศไทยและ  
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

173 รางวัลชนะเลิศสื่อภูมิสารสนเทศ
ระดับมัธยมศึกษา 

ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยี อวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ  
(องค์กรมหาชน) 
(GISTDA) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค     
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยบูรพา 
- มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ 
 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนีต้้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

174 รางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเล่ย์บอล
เยาวชน "กฟภ." ชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ สมาคม
วอลเลย์บอล "กฟภ." 
แห่งประเทศไทย  และ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

ทั้งนีใ้นปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

175 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน 
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์
ประเทศไทย 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

176 รางวัลเหรียญทองกีฬายูโด 
ในการแข่งขัน International Judo 
Tournament 

สมาคมยูโด 
แห่งประเทศไทย 
และประเทศเจ้าภาพ 
ที่จัดการแข่งขัน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

177 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
วอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า"  
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย     
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สมาคมวอลเลย์บอล 
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
บริษัทไทรดริ้งค์จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มา 
เสนอขอ และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

ทั้งนี ้ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 

 



- 117 - 
 
 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

178 รางวัลชนะเลิศการประกวด 
วงโยธวาทิต ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา   
Brass Theater (เดิม) หรือ 
Thailand Music Competition  
(TIMC) 

สมาคมเมโลเดียนร่วมกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจนัทรเกษม 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทีข่อรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

179 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
วอลเล่ย์บอล"วิทยุการบินฯ  
มินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี" 

บริษัทวิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทยร่วมกับ
สมาคมวอลเลย์บอล 
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

ทั้งนี้ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

180 รางวัลชนะเลิศ World 
Championship For Marching 
Show Bands 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ 
สมาคมวงโยธวาทิต
นานาชาติ  
(World Championship 
Denmark Competition) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

181 รางวัลชนะเลิศระดับนักเรียน           
ในการประกวดวงโยธวาทิต 
นานาชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ 
สมาคมวงโยธวาทิต
นานาชาติ (Singapore 
International Band 
Festival) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

182 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  
ASEAN QUIZ ระดับประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงพาณิชย์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ
กรณีท่ีมีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามา 
เสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

183 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการนานมี 
บุ๊ครีดดิ้งคลับ 
-  ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม

ระดับประเทศ 
-  ศึกษานิเทศก์ส่งเสริมนิสัย 

รักการอ่านยอดเยี่ยม 
-  โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

ระดับประเทศ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกับนานมีบุ๊ค 

       1. รับรองให้กับข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ 
ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล 

2. รางวัลที่มอบให้กับสถานศึกษา รับรองให้กับ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามา
เสนอขอ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามา 
เสนอขอได้คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน  
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

184 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน มหาจุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัยร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 
หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏบิัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน 
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ ให้ครูที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าสามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องร่วมจัดท า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

185 รางวัลโรงเรียนต้นแบบทรู 
ปลูกปัญญา ระดับดีเยี่ยม 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ บริษัททรู 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

186 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ            
"ผู้ประกาศค าขององค์พระศาสดา  
สัมมาสัมพุทธเจ้า"  
กิจกรรมการประกวดชวนน้อง 
ท่องพุทธวจน โล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
- รางวัลระดับเหรียญทอง (ปี 2556) 
- รางวัลระดับชนะเลิศ (ปี 2557 ถึง 

2558) 

มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมี
ครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้ 
เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

187 รางวัลชนะเลิศการประกวด          
บรรยายธรรมโล่พระราชทาน        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี 
 

กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับศูนย์บริหาร 
การศึกษา
พระพุทธศาสนา       
วันอาทิตย์ หนกลาง 
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
 
 
 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

188 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
บาสเก็ตบอลนักเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
"Sponsor Thailand 
Championship " 

สมาคมบาสเกตบอล 
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
บริษัท เครื่องดื่มเกลือแร่
สปอนเซอร์ จ ากัด 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
โดยผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
และต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

ทั้งนี ้ในปีที่ได้รับรางวัลกีฬาดังกล่าวต้องมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

189 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษาระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษา 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียน 
จนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ100  
(ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอ 
ได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับ 
การประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มา 
เสนอขอ และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
 

 



- 126 - 
 

 

ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

190 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
(World Skill Thailand) 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือ
กรณีท่ีมีครูที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามา 
เสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วม 
ในการฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 

191 รางวัลชนะเลิศการประกวด 
เรือประดับไฟฟ้า ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช 

การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล  
คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่อง
ดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล สามารถน ามาเสนอขอไดค้ิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหลายคน  
ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว และผู้นั้นต้องมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

192 รางวัลชนะเลิศ 
Thailand Energy Awards 
ด้านผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน 
ประเภทสถาบันการศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา 

กระทรวงพลังงาน        รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถ
น ามาเสนอขอได้ คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

 
. 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

193 
 

รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” สมาคมนักประชาสัมพันธ์ 
แห่งประเทศไทย 

       รับรองให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ 100 หรือหากรางวัลนี้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่น ามาเสนอขอ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล สามารถ
น ามาเสนอขอได้คิดเป็นร้อยละ 100  

กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 

194 รางวัลชนะเลิศการอ่านพระธรรม
พร้อมค าแปลแบบร้อยแก้ว  
ภาคภาษาบาลี-ไทย ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

สมาคมความม่ันคง 
ของพระพุทธศาสนา 
ในประเทศไทย 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียน 
จนได้รับรางวัลคิดเป็นร้อยละ 100  
(ฝึกสอนแต่เพียงผู้เดียว) หรือกรณีท่ีมีครู 
ที่ฝึกสอนร่วมกันหลายคน ให้น ามาเสนอขอได้
เพียงคนเดียวและผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการ
ฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึง 
ร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

195 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย 

บริษัท อสมท. จ ากัด
(มหาชน) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียน 
จนได้รับรางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอน
แต่เพียงผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอน
ร่วมกันหลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียง 
คนเดียว และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการ
ฝึกสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึง 
ร้อยละ 100 ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวลัดังกล่าวระบุว่ามอบใหก้ับสถานศึกษาด้วย
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
นั้นจนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้ 
โดยต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

196 รางวัลเหรียญทอง 
International Best Invention 
Award Special Award  
“Gold Medal” 

สมาคมสิทธิบัตร 
ทางปัญญาโลก (WIPA : 
World invention 
intellectual Property 
Association) และ
ส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

197 รางวัลเหรียญทองการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ 
ในงาน International Invention 
& Innovation Exhibition 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  
ประเทศมาเลเซีย 

- คณะกรรมการส่งเสริม
สิ่งประดิษฐ์ของประเทศ
มาเลเซีย  
โดยคณะกรรมการ 
Malaysian Invention 
and Design Society  
- สมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์
ของประเทศมาเลเซีย 
คณะกรรมการ 
Malaysian Invention 
and design Society 
 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

198 รางวัลชนะเลิศการประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
ในระดับนานาชาติ 
งาน “Kaohsing International 
Exhibition ณ ศูนย์การประชุม
นานาชาติ เมืองเกาสง  
ประเทศไต้หวัน 

- องค์กรทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านสิ่งประดิษฐ์โลก 
(World Invention 
Intellectual Property 
'Association; WIIPA)      
- สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ 
ของประเทศไต้หวัน 
(Taiwan Invention 
Products Promotion 
Association: 
TIIPF(International 
Intellectual Property 
Network Forum)           
- สมาคมการประดิษฐ์ 
ประเทศการ์ตา 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีีค่รูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวลัดังกล่าวระบุว่ามอบใหก้ับสถานศึกษาด้วย
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้  
โดยต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

199 รางวัลศิลปินยอดเยี่ยม การแข่งขัน
แกะสลักน้ าแข็งจากหิมะนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยฮาร์บิน  
ประเทศจีน 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครทูี่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มา 
เสนอขอ และรางวัลดังกล่าวระบวุ่ามอบให้กับ
สถานศึกษาด้วย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวและ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นจนได้รับรางวัล 
สามารถน ามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

200 รางวัลชนะเลิศแข่งขันท าบัญชี 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ระดับอาชีวศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาร่วมกับ
บริษัท คริสตัล ซอฟท์ 
จ ากัด (มหาชน)  
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย  
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
 

201 รางวัลชนะเลิศโครงการอบรม
เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา 
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ 
คณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือกรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน
หลายคน ให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว 
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

202 รางวัลชนะเลิศโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 

ส านักงาน กศน. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

       รับรองให้กับครูที่ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับ
รางวัล คิดเป็นร้อยละ100 (ฝึกสอนแต่เพียง 
ผู้เดียว) หรือ กรณีที่มีครูที่ฝึกสอนร่วมกัน 
หลายคนให้น ามาเสนอขอได้เพียงคนเดียว  
และผู้นั้นต้องมีส่วนร่วมในการฝึกสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  
ทั้งนี้ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน  

กรณทีี่ครูที่ฝึกสอนไม่น ารางวัลนี้มาเสนอขอ
และรางวลัดังกล่าวระบุว่ามอบใหก้ับสถานศึกษาด้วย 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
เรื่องดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น 
จนได้รับรางวัล สามารถน ามาเสนอขอได้  
โดยต้องมีสว่นรว่มในการด าเนนิการ 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อรางวัล 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ที่ให้รางวัล 

มติ ก.ค.ศ. 
ส่วนราชการที่รับรอง สายงานที่รับรอง 

เงื่อนไขในการรับรอง 
สพฐ. สอศ. สป. สอน บส บก ศน 

203 รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น 

รางวัลโล่พระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

 

สภากาชาดไทย        รับรองให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัล  
ยกเว้น กรณีได้รับรางวัลเนื่องจากบริจาคเงิน
หรือบริจาคสิ่งของ 

 

หมายเหตุ  1. รางวัลที่เสนอขอรับการประเมิน 1 รางวัล สามารถน ามาเสนอขอรับการประเมินได้เพียงคนเดียวเท่านั้น 
2. รางวัลใดที่มิได้ระบุว่าเป็นรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลสูงสุดไว้  ก.ค.ศ. จะให้การรับรองเฉพาะรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลสูงสุดเท่านั้น 
3. รางวลัที่ผู้บังคับบัญชามอบให้ครู หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรอืรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.

น ามาเสนอขอเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผู้บังคับบัญชาต้องมีค าสั่งหรือหนังสือมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้แนบ 
ไว้ในเอกสาร ด้านที 3 ส่วนที่ 2 ของภาคผนวก เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 

 

 

 

 

 


