ก.ค.ศ. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวัน อังคารที่ 26 มกราคม ๒๕๕9 โดยมี
นายสุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน 36 ราย ได้แก่ ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 10 ราย และครูเชี่ยวชาญ
จานวน 26 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย ดังนี้
1. เลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 1 ราย ได้ แ ก่ นายไตรภพ เที ย บพิ ม พ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (ผลงานวิชาการ คือ 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4
เรื่ องพั นธุกรรมของนั กศึกษาชั้น ปวส. 2 โดยการจั ดการเรียนรู้แบบปกติกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมื อ
เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม A comparison of Science 4 Learning Achievement on Genetics
of Higher Certificate Students Via Regular Learning and Team Game Tournament Cooperative Learning
2. ตาราวิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา 3000 - 1423 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเอกสารประกอบ)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ได้แก่ นายวิเชียร แก่นไร่
โรงเรียนสรรพยาวิทยา จังหวัดชัยนาท สพม. เขต 5 (ผลงานวิชาการ คือ 1. รูปแบบการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสรรพยาวิทยา 2. การประเมินโครงการ
พัฒนาเยาวชนเชิงบวกเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนสรรพยาวิทยา พร้อมเอกสารประกอบ)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕๕6 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน 34 ราย ดังนี้
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 25 ราย ได้แก่
1) นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร สพม. เขต 22
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพรวมศิลป์ สร้างสรรค์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 2553 2. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ “จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ปี 2553 3. รางวัลครูต้นแบบ ประจาปี 2544 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้วยกิจกรรมพี่สอนน้อง)
2) นายอนุชา วาทะวัฒนะ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม สพม. เขต 22
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศลาดับที่ 1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง ประเภททีมชาย การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “อุตรดิตถ์เกมส์” วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2554 2. ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ
ลาดับที่ 1 กีฬาตะกร้อลอดห่วง ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”
วันที่ 26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2555 3. ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ “เหรียญทอง” การแข่งขันกีฬา
ตะกร้อลอดห่วงสากลชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “มหาสารคามเกมส์” วันที่ 18 - 29 มีนาคม 2556
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านกีฬาเซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วงมุ่งสู่อาเซียน)

-23) นายธีระยุทธ เสนาทับ โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น
ประจาปี 2553 2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจาปี 2554
3. บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ (Teacher Awards) ปี 2545 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง หนังสือเล่มเล็กพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
4) นายสุพจน์ ปัญจพงษ์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต 29 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง กีฬากรีฑา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 มหาสารคามเกมส์ ปี 2556
2. ครู ผู้ ฝึ กสอนนั กเรี ย นได้รั บ รางวัล เหรี ยญรวมชนะเลิ ศ หญิง ชนิดกีฬากรีฑา การแข่งขันกีฬานักเรีย น
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจาปี 2555 “อุบลราชธานีเกมส์” 3. ครูผู้ฝึกสอนนักกรีฑาได้อันดับที่ 1
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “เมืองช้างเกมส์” ปี 2553 4. รางวัล “ครูดีในดวงใจ”
พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกรีฑา)
5) นางสุดใจ รุ่งเรือง โรงเรียนวังน้าเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว สพม. เขต 7 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมดีเด่น ประจาปี 2555 2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2555 3. เครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสร้างและพัฒนา
สื่อประสม วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
6) นางพิสมัย กองธรรม โรงเรียนบ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2554 กลุ่มสาระการเรีย นรู้
ภาษาไทยดีเด่น 2. รางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่น” (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย สธ.) ประจาปี
พุทธศักราช 2554 3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง จัดทาสื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคา)
7) นายมานพ ดีงาม โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครูผู้สอน ชนะอันดับที่ 1 ประเภท วิ่ง 1,500 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ประจาปี 2555 “อุบลราชธานีเกมส์ ” 2. ครูผู้สอน ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท วิ่งวิบาก 2,000 เมตร ชาย
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจาปี 2555 “อุบลราชธานีเกมส์” 3. ครูผู้สอน อันดับที่ 1
ประเภท วิ่ง 1,500 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (พ.ศ. 2555) “ภูเก็ตเกมส์”
4. ครูผู้สอน อันดับที่ 1 ประเภท วิ่งวิบาก 2,000 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28
(พ.ศ. 2555) “ภูเก็ตเกมส์” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการฝึกซ้อมกรีฑาเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพ
ป้องกันยาเสพติดส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกรีฑาและหาทุนเพื่อการศึกษา)
8) นางสายันห์ นาน้าเชี่ยว โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา
สพม. เขต 6 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 2. ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.)
ประจาปีพุทธศักราช 2554 3. ครูดีในดวงใจ ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านอย่างยั่งยืน)

-39) นายมานัส เงินน้อย โรงเรียนบ้านศรีประชา สพป. ระยอง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ประจาปี 2555 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ประจาปี 2553 3. ครูดีในดวงใจ ประจาปี 2551 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีประชาสู่ความเป็นเลิศ ด้านทักษะกีฬาเซปักตระกร้อ)
10) นางสุภา ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว
(ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ปี 2555 2. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมทาอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปี 2554
3. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาเมนูอาหารสร้างสรรค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
11) นางสาวนุชนาฎ แสงกล้า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อานาจเจริญ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครู ผู้ส อนดีเด่น ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา/หน่ว ยงานต้นสั งกัด ประจาปี 2555 กลุ่ มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ดีเด่น 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ประจาปี 2554 3. รางวัลบัณณาสสมโภช เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ประจาปี 2553
4. รางวั ล บั ณ ณาสสมโภช เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ดี เ ด่ น ประจ าปี 25 48
5. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
12) นางวณิดา ศรีชุมพวง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2554 “ปฐมวัยดีเด่น” 2. ครูผู้สอนดีเด่น
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2553 “กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย” 3. เครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะทางภาษาพูด
ของนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยใช้นิทานประกอบภาพการ์ตูน)
13) นางทรงนาถ จันทร์กลับ โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช 2553 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2552
3. รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่ อ ง การสร้ างและพัฒ นาแบบฝึ ก เสริ มทัก ษะเรื่องมาตราตั ว สะกดเพื่ อแก้ปัญ หาการอ่ านและการเขีย น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปากเหมือง)
14) นางสาราญ ทองคา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
2. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. 2555 3. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การประเมินผลการใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ)

-415) นางฉันทนา พลพวก โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต 29 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครู ผู้ส อนดีเด่น ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา/หน่ว ยงานต้นสั งกัด ประจาปี 2554 กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2552 3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ”
พ.ศ. 2555 การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง เรื่ อ ง โครงการส่ งเสริ มและพั ฒนาทั กษะการเรี ยนรู้ ภาษาอั งกฤษ
สู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน โดยใช้สื่อชุดพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
โดยใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงการ “Improve English through Project Work” สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556)
16) นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครูภาษาไทยดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2550 (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.) 2. เครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554 3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี 2551 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่านเอาเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)
17) นายพรชัย ครองยุติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลชายหาด ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “เมืองแพร่เกมส์” ปี พ.ศ. 2556 2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลชายหาด
ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “เมืองแพร่เกมส์” ปี พ.ศ. 2556
3. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลชายหาด ประเภททีมยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 29 “มหาสารคามเกมส์” ปี พ.ศ. 2556 4. ผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมหญิง ชนะเลิศ กีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจาปี 2555 “อุบลราชธานีเกมส์” 5. ผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมหญิง
ชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลชายหาด ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”
พ.ศ. 2555 6. ผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมชาย ชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 33 ประจาปี 2555 “อุบลราชธานีเกมส์” 7. ผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมหญิง ชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลชายหาด
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “เมืองเพชรเกมส์” ปี พ.ศ. 2554 8. ผู้ฝึกสอนดีเด่น
ชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลชายหาด ประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “อุตรดิตถ์เกมส์ ”
ปี พ.ศ. 2554 9. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลชายหาด ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “เมืองช้างเกมส์” ปี พ.ศ. 2553 10. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ชนะเลิศ วอลเล่ย์บอลชายหาด
ประเภททีมหญิงในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “อุตรดิตถ์เกมส์” ปี พ.ศ. 2554 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่ อ ง การพัฒ นาความเป็ นเลิ ศกีฬาวอลเล่ ย์บอลชายหาด โดยจัดค่ายเครือข่ายการเรียนรู้
ที่เน้นการปฏิบัติจริงนอกเวลาเรียน)
18) นายสุระคม กรรณรงค์ โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ผู้ ฝึ ก สอนได้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ กีฬ าแฮนด์บ อล ประเภทที มชาย การแข่ งขั นกี ฬาแห่ งชาติ ครั้ง ที่ 41
“เชียงใหม่เกมส์” ปี 2555 2. รางวัลชนะเลิศลาดับที่ 1 กีฬาแฮนด์บอล ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 “มะขามหวานเกมส์” จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2553 3. เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนกีฬา
แฮนด์บอลดีเด่น ประจาปี 2553 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 31 “เมืองช้างเกมส์” ณ จังหวัดสุรินทร์ 4. รางวัลชนะเลิศแฮนด์บอลชายหาดหญิง ชิงแชมป์เอเชีย

-5ครั้งที่ 4 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง งานพัฒนาศักยภาพ กีฬาแฮนด์บอล
ชายหาด เพื่อความเป็นเลิศ มุ่งสู่มาตรฐานสากล)
19) นางวิไล มณีเรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครูภาษาไทยดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2554 (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.) 2. รางวัลคุรุสภา
เข็มทองคา “คุรุสภาสดุดี” ปี 2555 3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
การพัฒนา การอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน จานวน 2 เรื่อง
1) การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสระ 2) การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกด)
20) นายอนุภาพ บุญซ้าย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. ครู ผู้ ฝึ กสอนนั กเรี ย น รางวัล ชนะเลิ ศเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุ ฎ ครั้งที่ 15
วันที่ 18 - 19 สิ งหาคม 2555 2. รางวัลครูผู้ สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด
ประจาปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 16 มกราคม 2554 3. ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่เป็นตัวแทน
นั กเรี ยนไทยเข้าร่ วมการแข่งขัน นั กเรี ยนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้ งที่ 1
วันที่ 30 เมษายน 2554 (INTERNATIONAL MATHEMATICS CONTEST UNION THAILAND SECRETARIAT)
การพั ฒนางานตามข้ อตกลง เรื่ อง การพั ฒนาความสามารถในการแก้ ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องสมการและ
การแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยา (Polya)
21) นางกิติยา ทามาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ในกิจกรรมการแข่งขันการทาอาหารเช้า
เพื่อสุขภาพ (แบบไทย) ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2553 2. รางวัลเกียรติบัตรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 3. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม)
22) นางสมพร รัศมีสว่าง โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2553
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดีเด่น 2. ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.)
ปี พ.ศ. 2540 3. รางวัล เข็มเชิดชูเกี ย รติคุรุส ดุดี ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
ความสามารถในการอ่ าน ของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 3 โดยใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านเพื่ อความเข้าใจ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ แบบ PAR (Preparation/Assistance/Reflection)
23) นางพรรณี ภวภูตานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39
(ผลงานดีเ ด่ น ฯ คือ 1. ครู ผู้ ส อนดี เด่ น ระดั บเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา/หน่ว ยงานต้น สั ง กัด ประจาปี 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์

-6ประจาปีพุทธศักราช 2555 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม)
24) นางศรีสมร หมื่นแก้ว โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก สพม. เขต 39
(ผลงานดีเ ด่ น ฯ คือ 1. ครู ผู้ ส อนดี เด่ น ระดั บเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา/หน่ ว ยงานต้น สั ง กัด ประจาปี 2554
กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยดีเด่น 2. เครื่องหมายเชิ ดชูเกียรติ คุรุส ดุดี ปี 2554 3. ครูดี ในดวงใจ
ประจาปี 2548 4. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ปี 2554
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องอิเหนา
ตอนศึกกะหมังกุหนิง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
25) นางอรพินท์ มุจลินทร์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร สพม. เขต 11
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.)
ปี 2543 3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2552 4. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ปี 2551 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ด้วยเทคนิค KWL PLUS โดยใช้แบบฝึกทักษะ)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 9 ราย ได้แก่
1) นายไพโรจน์ ยอดสะเทิ้น โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลโรงเรียนดีศรีตาบล ประจาปี 2555 3. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา
ปีการศึกษา 2550 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)
2) นายชัชชวาลย์ งามขา โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปี 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554”
3. โรงเรียนดีประจาตาบล ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เพชรของพร้า โรงเรียนพร้านีลวัชระ)
3) นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สพม. เขต 33
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2554
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2554 3. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2553 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาห้องสมุดระดับมาตรฐานสู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน)

-74) นายประสิทธิ์ สุขชีพ โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัล พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2551
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2544 3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาระบบคุณภาพสร้างมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบในฝันเพื่อนักเรียนมีคุณภาพที่ยั่งยืน)
5) นายประเสริฐ ชานาญพันธ์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2555 “สถานศึกษา
พอเพียง 2555” โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2554
ประเภทผู้บริหาร การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาใน
ระดับดีมาก โดยใช้หลักการบริหารแบบ SPC-NDCA Model)
6) นางจิ รวรรณ คุ้มพร้อม ส าลี พันธ์ โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุ ราษฎร์ธานี เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ประจาปี
พุทธศักราช 2554 2. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ปี 2554 3. ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง บริหารจัดการโรงเรียนต้นแบบประถมศึกษา
ขนาดใหญ่)
7) นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก สพม. เขต 39
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” (รอบ 2) (โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก) 2. สถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง 2554” (โรงเรียนบ้านหนองกรับ) 3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปี 2556 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่นักเรียนและชุมชนเป็นสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง)
8) นายกมล สุมาลา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจาปี 2555 2. รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยาย
โอกาสด้านการบริหารจัดการ ปี 2555 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2545
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย)
9) นายบุญธรรม วงศ์ชรินรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี 2553 2. รางวัลดีเด่นด้านคุณ ธรรม
และจริ ย ธรรม ระดับ ประเทศ พ.ศ. 2555 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรี ยนดีเ ด่นด้ าน คุณ ธรรม
จริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียน
การสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปีการศึกษา 2555
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการคุณธรรมนาความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืน)
______________________________

