
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพี 
เรื่อง ผลการคดัสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจําปี ๒๕๕๗ 

    ................................................................................... 
 ด้วยคุรุสภาได้ดําเนินการคัดสรรผลงาน "หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม" (One School One Innovation : OSOI)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดสรรนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา  
อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้างขวัญกําลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนําเสนอผลงานนวัตกรรม  
เพ่ือเป็นการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป การคัดสรรผลงานประจําปี ๒๕๕๗ 
มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม “ระดับประเทศ” จํานวน ๗๔ ผลงาน ประกอบด้วย
รางวัลระดับเหรียญทอง ๑๙ ผลงาน เหรียญเงิน ๓๐ ผลงาน และเหรียญทองแดง ๒๕ ผลงาน จึงขอประกาศรายช่ือ
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจําปี ๒๕๕๗ ดังน้ี 
     
รางวัลระดับเหรียญทอง จํานวน ๑๙ ผลงาน 
 

ที่ สถานศึกษา  ผลงาน 

๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  
 

 "สบู่เหลวมะข่วง" ผลิตภัณฑ์จาก 
โครงงานวิทยาศาสตร์ สู่การพัฒนาโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (Makuang 
Antibacterial Hand Wash from a science 
project's product for a development of 
health-promoting school at diamond level 
 

๒ โรงเรียนวัดรางบัว  
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
 

 SKA-AA model : บันไดสู่การจัดการเรียนรู้ 
แบบ MPBL 

๓ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนสาํหรับผู้เรียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 

๔ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  
อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 

 เตียงผู้ป่วยโรคอัมพาต 



 ๒ 

ที่ สถานศึกษา  ผลงาน 

๕ โรงเรียนล่องแพวิทยา   
อําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
 

 พ้ืนที่สูงโมเดลกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สําหรับนักเรียนด้อยโอกาสบนพ้ืนที่สูง 
โรงเรียนล่องแพวิทยา 

๖ โรงเรียนบ้านยายคํา   
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต ๓ 
 

 วีดีทัศน์ภูมิปัญญา  ด้วยพลังแห่งศรัทธาความรัก
สามัคคี ชุด “ตํานานบ้านยายคํา” 

๗ โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์  
อําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๒ 
 

 การบริหารและจัดการสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
สู่ความสําเร็จ โดยใช้กระบวนการเทียบเคียงวิธีการ
ปฎิบัติที่เป็นเลิศ 

๘ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   
อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 
 

 โปรแกรมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 

๙ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอําเภอสว่างวีระวงศ์  
อําเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 โปรแกรมบริหารงบประมาณ e_Budget 

๑๐ โรงเรียนภูเขียว  
อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐  
 

 IS : Teaching_๒๐๑๒@Phukhieo School.๒๐๑๓ 

๑๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซ ี  
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

 รูปแบบการพัฒนานักศึกษาอาชีวะด้วย D-Students 

๑๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
อําเภอแม่เมาะ  จังหวัดลําปาง  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ระบบการจัดการเรียนแบบทวิภาคี เพ่ือผลิตบุคลากร
ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า หลักสูตรสาขา 
งานเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
การจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 



 ๓ 

ที่ สถานศึกษา  ผลงาน 

๑๓ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันทราย  
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่  
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันทราย 
 

 หลักสูตรการปรับปรุงพันธ์ุข้าวแบบบูรณาการ 

๑๔ โรงเรียนบ้านเขาขวาง  
อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต ๒ 
 

 ๑ ช้ัน ๑ อาชีพเพ่ือการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับนักเรียน 

๑๕ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง  
อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม ่  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓ 
 

 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๖ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  
อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

 กิจกรรมโชว์รูมหนังสือ 

๑๗ โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต  
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  
สํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต ๑ 
 

 ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย 

๑๘ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)  
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒ 
 

 ศูนย์นักธุรกิจน้อยโรงเรียนวัดดอนหวาย 

๑๙ โรงเรียนบ้านค้อ  
อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต ๑ 
 

 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
(โครงการไซ-พัฒน์) สู่กระบวนการเรียนการสอน 
และพัฒนาท้องถิ่น 

 
 



 ๔ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน จํานวน ๓๐ ผลงาน 
 

ที่ สถานศึกษา  ผลงาน 

๒๐ โรงเรียนบ้านไร่  
อําเภอปัว  จังหวัดน่าน  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต ๒ 
 

 โครงการ "ขยะทองคํา ๔ ป ๔ ส" 

๒๑ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล  
อําเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๓ 
 

 รูปแบบพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพ  
"ช่างตัดเย็บรองเท้าหนัง" 

๒๒ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  
อําเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  
 

 การดําเนินธุรกิจบริษัท "ม่านกกดุงวิทย์  
พิชิตโลกร้อน จํากัด" 

๒๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  
อําเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสรุินทร์ 
เขต ๓๓ 
 

 เรียนรู้ บูรณาการ สืบสานงานสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๒๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖  
 

 PCSHSCR Best Learning Process is the 
Important Focus of Study (Princess 
Chulabhorn High School Chiang Rai  
Best Learning Process is the Important  
Focus of Study) 
 

๒๕ โรงเรียนสุรนารีวิทยา  
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ 
 

 การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้  
PPP C AA Model 

๒๖ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  
อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑  
 

 การพัฒนากระบวนการคิดเชิงบูรณาการ 
ในการเขียนเคา้โครงของโครงงานวิทยาศาสตร์  
ด้วยชุดกิจกรรมหมวกสานผังมโนทัศน์ของนักเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
 



 ๕ 

ที่ สถานศึกษา  ผลงาน 

๒๗ 
 

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  
อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 อาหารมดแดงสําเร็จรูป 

๒๘ 
 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่  
อําเภอหาดใหญ ่ จังหวัดสงขลา  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 กรีนซีเมนต์ (Green Cement) 

๒๙ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  
อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 สิ่งประดิษฐ์ เครื่องทําลายกระจกรถยนต์ 
ในกรณีรถยนต์ตกนํ้า 

๓๐ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
 

 Bio Battery : พลังงานสะอาด ปลอดภัย  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

๓๑ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎรบํ์ารุง" 
อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต ๑ 
 

 รูปแบบการบริหารจัดการ 
"Nadeekururadbumrung Model" 

๓๒ โรงเรียนอนุบาลยะรัง  
อําเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต ๒ 
 

 การใช้เทคนิค ๓DO+ ในการบริหารงาน 
เพ่ือพัฒนาสู่อาเซียน 

๓๓ โรงเรียนสัตยาไส  
อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

 การบริหารจัดการนํ้า...ตามรอยพ่อ 

๓๔ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)  
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๑ 
 
 

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือการป้องกัน 
สารเสพติดในสถานศึกษาแบบย่ังยืน 
ของโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) 



 ๖ 

ที่ สถานศึกษา  ผลงาน 

๓๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด  
อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต ๒ 
 

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
อย่างย่ังยืน โดย CLEAN School's Model 

๓๖ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคค ี  
อําเภอคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๒ 
 

 โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยรูปแบบ  
๗ ขั้น มหัศจรรย์ก้าวสู่การเรียนรู้รักษ์พอเพียง 

๓๗ โรงเรียนบ้านโนนง้ิวงาม  
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต ๒ 
 

 รูปแบบการจัดการเรียนร่วมแบบรวมพลัง ๓ เส้า 

๓๘ โรงเรียนวัดภาษี  
เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

 รูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ตามหลักพุทธธรรม 

๓๙ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  
อําเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  
 

 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ๘ ประการ ของนักเรียน 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โดยใช้โครงงานจิตอาสา 

๔๐ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม  
อําเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
 

 เครือข่ายบ้านลูกช้างโรงเรียนทับช้างวิทยาคม 

๔๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  
อําเภอหนองจอก   กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
 

 หลักสูตรข้าวเพ่ือชีวิต 

๔๒ โรงเรียนสีชมพูศึกษา  
อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

 โครงการความร่วมมือเปิดสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ควบคู่
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงช้ันที่ ๔ 



 ๗ 

ที่ สถานศึกษา  ผลงาน 

๔๓ โรงเรียนวัดบน "ประจงอนุสรณ์"  
อําเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
 

 “๓ ประสาน จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาปลูกป่าชายเลน
และอนุรักษ์ลุม่นํ้าบางปะกง” 

๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)  
อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 
 

 บ้านอนุบาลพอเพียง Anuban Banna  
Sufficiency house 

๔๕ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"  
อําเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
 

 เสาไห้รักษ์วัฒนธรรมไทยวน 

๔๖ โรงเรียนวัดสุทัศน์  
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร   
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

 ข้าวกลางกรุง ท้องทุ่งแหล่งเรียนรู้  
เชิดชูพระมหากษัตริย์ไทย 

๔๗ โรงเรียนเทพศิรินทร ์  
อําเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 

 พิพิธภัณฑ์:แหล่งเรียนรู้สายสมัพันธ์ดินแดนเกียรติภูมิ 

๔๘ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
 

 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๔๙ 
 

โรงเรียนควนโดนวิทยา  
อําเภอควนโดน  จังหวัดสตูล  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
 

 การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง จํานวน ๒๕ ผลงาน 
 

ที่ สถานศึกษา  ผลงาน 

๕๐ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 

 SUKSANAREEWITTAYA OCOP MODEL 

๕๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
เขตสาทร  กรงุเทพมหานคร  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
 

 โครงงานสร้างสรรค์เพ่ือบริการสังคม 

๕๒ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  
อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  
สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 
 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่การอนุรักษ์มรดก 
ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นเวียงหนองหล่ม "RECALL MODEL" 

๕๓ โรงเรียนบ้านด่าน  
อําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรสีะเกษ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๔ 
 

 การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
ด้วยเทคนิค "GPAS" 

๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทุ่งโฮ้ง  
อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร ่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 อู้ไทยพวนม่วนหูหมู่เฮาเรื่องหม้อฮ่อม...แบบ PDCA 

๕๕ โรงเรียนวัดบางลําภู  
อําเภอบ้านแหลม   จังหวัดเพชรบุรี  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑ 
 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุมแบบบูรณาการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เทคนิค 
TEAM TEACHING 

๕๖ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  
อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต ๑ 
 

 วังแดงโมเดล : รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิต 
ด้วยการฝึกประสบการณ์งานอาชีพนอกห้องเรียน 

๕๗ โรงเรียนลําปางกัลยาณี  
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  
 

 หลอมลูกสนให้สวยด้วยเซรามิค 



 ๙ 

ที่ สถานศึกษา  ผลงาน 

๕๘ วิทยาลัยการอาชีพพิมาย  
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 

 รถเข็นช่วยยกถังนํ้าด่ืมใส่เครือ่งทํานํ้าเย็น 

๕๙ โรงเรียนบ้านม่วง  
อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง 
เขต ๓ 
 

 ชุดถังเก็บลมลดภาวะโลกร้อน 

๖๐ โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา  
อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ 
 

 ฝ้าเพดานจากต้นกล้วย 

๖๑ โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค ์  
อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 คูแคน สีโปสเตอร์จากแป้งมัน 

๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  
อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
 

 คอร์ปเตอร์ ๔ ใบพัดถ่ายภาพมุมสูง 

๖๓ โรงเรียนเพชรถนอม  
เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร   
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชุดสร้างสรรค์งานเขียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 

๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  
เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 

 รูปแบบการวัดผลประเมินผลรายสองสัปดาห์ 

๖๕ โรงเรียนบ้านยางน้ํากลัดใต้  
อําเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑ 
 
 

 การบริหารงานรูปแบบ Sewer Model  
ที่ส่งผลต่อผู้เรยีนและชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ผ้าทอกะเหร่ียงบ้านยางน้ํากลัดใต้ 



 ๑๐ 

ที่ สถานศึกษา  ผลงาน 

๖๖ โรงเรียนอนุบาลศรีสําโรง  
อําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต ๒ 
 

 กระบวนการบริหาร As on STEPA Model 

๖๗ โรงเรียนบ้านคลองนํ้าใส  
อําเภอกาบัง  จังหวัดยะลาสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ 
 

 โซนนิ่งการเรียนรู้ สู่อาเซียน 

๖๘ โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์  
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
 

 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิด วิถีพุทธ  
วิถีไทย วิถีพอเพียง โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ยกกําลังสาม 

๖๙ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 การใช้รูปแบบการบริหารแบบ ๓ G Model  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 

๗๐ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร  
อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑ 
 

 รูปแบบการพัฒนาครูแบบหลอมรวม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๗๑ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

 หลักสูตรวิชาชุมนุมเมล็ดพันธ์ุแห่งปรีชาญาณ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

๗๒ โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ "วัดทุ่งหวัง"  
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต ๑ 
 

 ศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจ ขยายผลพระราชดําริ 
ในสถานศึกษาโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ "วัดทุ่งหวัง" 

๗๓ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา  
อําเภอยางตาลาด  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต ๒ 

 โรงเรียนธนาคารนาดีหลุมข้าววิทยา 



 ๑๑ 

ที่ สถานศึกษา  ผลงาน 

๗๔ โรงเรียนบ้านคลอแระ  
อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑ 
 

 กําไลและจานรองแก้วจากย่านลิเภา 

 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒    ธันวาคม    ๒๕๕๗ 
 

 
 

(นายพลสัณห์  โพธ์ิศรีทอง) 
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 


