
ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
 
 
 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/๒๕๖2 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖2 ได้มีมติอนุมัติให้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 61 ราย ได้แก ่ 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 20 ราย วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 20 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 8 ราย 
และวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 11 ราย ดังนี้ 
 
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จ านวน 42 ราย ดังนี้    
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 20 ราย ได้แก่  

1) นางประนอม พรมมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2549 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ ปี 2557 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่ก ารศึกษา/หน่วยงาน
ต้นสังกัด ประจ าปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2554 4. รางวัลบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ ปี 2557 5. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)  

2) นางรัชนี โสดถานา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร สพม.เขต 41 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 2. รางวัลชนะเลิศค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ 
ผลงานประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการประกอบอาชีพ OTOP ประจ าปี 2554  
3. รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และผลงานได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดในงาน The 10th 

International Exhibition for young inventors (IEYI-2014) ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์)      

3) นางสาวปุณยาพร ผิวข า โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร สพม.เขต 22 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2556 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 2. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2557 3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี
พุทธศักราช 2557 4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์สู่การแก้ปัญหาในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ โดยใช้ “POWER MODEL”)   
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4) นายสิทธิชัย ยางธิสาร โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม สพม.เขต 22 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2555 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปีพุทธศักราช 2557 3. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 
สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนการสอนโครงงาน 
ที่สอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิสาหกิจเพ่ือวิถีของคนในท้องถิ่นตามหลักสะเต็มศึกษา (STEM Education)) 

5) นางสุภาพ อ ามุกคะ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จั งหวัดสกลนคร สพม.เขต 23 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจ าปี
พุทธศักราช 2551 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2552 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี 2555 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียน 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท 33102 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)     

6) นายศตภิษัช ไกรษี โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี สพม.เขต 29 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจ าปี 2552 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปี 2557 3. รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ครูผู้น าด้านนวัตกรรม
การเรียนการสอน Innovative Teachers Leadership Award 2012 ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา รายวิชาเคมีพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรารมณ์ อ าเภอกันทรารมณ ์จังหวัดศรีสะเกษ)  

7) นายอภิรัตน์ พรหมรักษา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย สพม.เขต 19 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศโครงการกรุงไทยยุววาณิช ระดับประเทศ ประจ าปี 2557 2. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2558 3. รางวัลครูที่ปรึกษาโครงงานอาชีพ เหรียญทองระดับชาติ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประเภททีม 3 คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2552 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ผีตาโขนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)  

8) นายชัยพร พัฒนจักร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม.เขต 20 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี 2546 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
ปี พ.ศ. 2556 3. ผลงานการศึกษาวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2551 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการคนไทย
ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง เฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี)  

9) นางนันทิยา พิทักษ์รัตนชนม์ โรงเรียนบ้านปะโค สพป.อุดรธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประจ าปี 2553 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2555 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ 
ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีพุทธศักราช 2557 4. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการด้านวิชาการ ประจ าปีพุทธศักราช 2558 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้การฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  
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10) นางสุรัชนี เวียงนนท์ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลยอดเยี่ยมโครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจ าปี 2555 
2. รางวัลยอดเยี่ยมโครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจ าปี 2556 
3. รางวัลยอดเยี่ยมโครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจ าปี 2558 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการอ่าน”) 

11) นายประเดิม วรรณทอง โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจ าปีพุทธศักราช 2555 2. รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา  
ประจ าปีพุทธศักราช 2558 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสู่การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์) 

12) นายจ ารัส ธงทอง โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ ประจ าปีพุทธศักราช 2555  
2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีพุทธศักราช 2556 3. รางวัลเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557 4. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2558  
5. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์) 

13) นายรุ่งธรรม บุญสุระ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สพป.เชียงราย เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 
ประจ าปี 2555 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง 
กลอนสี่ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556  
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รายงาน 
การพัฒนาทักษะการแต่งบทร้อยกรองกลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ “รักถ้อยร้อยกรอง” และแบบฝึกทักษะ) 

14) นางมาลี บุญเทพ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย ย่อ สธ) ปี 2552 2. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 3. รางวัลยอดเยี่ยมโครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ครูส่งเสริม 
การอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อส่งเสริม 
การอ่านด้วยหนังสือเล่มเล็ก)  
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15) นายสมนึก มังกะระ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องกรอเส้นด้ายงานถัก” 2. รางวัลชนะเลิศ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ “เครื่องค้นหูกแบบกึ่งอัตโนมัติ”  
3. รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับชาติ ประจ าปี 2556 
“โครงงานเครื่องค้นหูกแบบกึ่งอัตโนมัติ” 4. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภท 
ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ “เครื่องกรอเส้นด้ายงานถัก” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนาเครื่องค้นหูกขนาดเล็กแบบหมุนจากการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ 1 (3101 - 8502) สู่ชุมชน) 

16) นางสุกัญญา เตี้ยนวล โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง สพม.เขต 12 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลยุวกาชาดดีเด่น ประเภทผู้สอน ระดับผู้สอนยุวกาชาด ระดับ 3 ปี 2556  
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2556 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรมยุวกาชาด)  

17) นางผกากรอง ใจเอ้ือ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 2. รางวัลชนะเลิศการประกวดพิธีกรแดนเซอร์ประกอบนักร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทพิธีกรในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานระดับชาติ การประชุม
ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ (อวท.) ปีการศึกษา 2558 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2554 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการพูดในที่ประชุมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์)  

18) นางวราภา สามาอาพัฒน์ โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2556 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปีพุทธศักราช 2557 3. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขา
การศึกษาและวิชาการ ประจ าปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้สู่การศึกษาต่อสายอาชีพและตลาดแรงงาน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
โรงเรียนมุกดาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร)           

19) นางสาวสุภัสสรา สนธิ์เจริญ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป.อ่างทอง (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 2. ครูผู้สอน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
ประจ าปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 3. สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O - NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) ปีการศึกษา 2556 – 2558  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  
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20) นางสุรีย์ อ้วนวิจิตร โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2556  
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ CIPPA MODEL)                         

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ได้แก่  
1) นางณัทนิษฐ์ ไชยค า โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  

1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปีพุทธศักราช 2554 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาส  
ทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปีพุทธศักราช 2558 3. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาบุคลากรครู 
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษา)    

2) นางกัลยารัตน์ ภูงามทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 
ประจ าปีพุทธศักราช 2557 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2558 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน)               

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 20 ราย ได้แก ่
1) นายวินัย สินธุไชย โรงเรียนบ้านซับจ าปา สพป.ลพบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  

1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2550 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ปี 2551 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง)  

2) นายวุฒิ ปัญญาบุญ โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป.พิษณุโลก เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัล “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ด้านการศึกษา ปี 2557 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการจับมือกันเข้าพรรษา ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ประจ าปี พ.ศ. 2559)   
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3) นายสุวัฒน์ สายยืด โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป.พิษณุโลก เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2558 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556  3. รางวัลโรงเรียนต้นแบบ
โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี ปี 2559 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
สร้างคนดี มีวินัย ใส่ใจในหน้าที่ดว้ยกิจกรรม 4 H แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2559)  

4) นายพิณี หาสุข โรงเรียนบ้านกันตรง สพป.สุรินทร์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ประจ าปี 2554 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปีพุทธศักราช 2553 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  

5) นายสุรชาติ วงเวียน โรงเรียนบ้านสะโน สพป.สุรินทร์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2556 2. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2558 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

6) นายกานต์ นักล า โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป.มุกดาหาร (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2556 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”  
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านขอนแก่น) 

7) นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป.สกลนคร เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 เป็นผู้สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2557 2. รางวัลข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2555 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2550 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)   

8) นายจร ประสงค์สุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 สพป.นราธิวาส เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2557  
2. รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี พ.ศ. 2557 3.  รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2550 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามรูปแบบ P-PDCA)  
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9) นายจุมพล ทองใหม่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม.เขต 15 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2556 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 3. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2554 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 
โดยใช้ BENJAMA PATTANI MODEL)  

10) นางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม โรงเรียนบ้านถ้ าทองหลาง สพป.พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2555 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 
3. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจ าปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
การพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  

11) นายสุเวช เณรเกิด โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
“สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปี 2556” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจ าปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพตามรูปแบบ
เกณฑ์ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา เพ่ือความยั่งยืนและสมศักดิ์ศรี
รางวัลพระราชทาน)  

12) นางอังคณา จาดด า โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2558 2. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “ด้านการศึกษา” ปี 2558 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบยั่งยืน โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี”)    

13) นายคนึง บุตรคง โรงเรียนบ้านปากดง สพป.อุดรธานี เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ  
โครงการนานมีบุ๊คส์ รีดดิ้ง คลับ โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจ าปี 2557 3. รางวัลยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊คส์ รีดดิ้ง คลับ โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจ าปี 2558  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

14) นายอรัญ สิงห์ค า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2557 2. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2552 3. รางวัลชนะเลิศ
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจ าปี 2556 และประจ าปี 2557 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)  
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15) นายกมล ดาระสุวรรณ์ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2555 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
บกพร่องทางสติปัญญา ด้านวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2555 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาการศึกษาเพ่ือการมีงานท า โรงเรียน 
เชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย) 

16) นายธ ารง สุภาการ โรงเรียนอนุบาลวารินช าราบ (ก่อวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต 4 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปี
การศึกษา 2551 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนากิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้กระบวนการ 5 ส)  

17) นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปีพุทธศักราช 2557 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

18) นายสุชาติ ชาติวรรณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 2. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดบัชาติ (Honor Awards) สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย “มือกลช่วยคนพิการ” 
ประจ าปีการศึกษา 2557 3. การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยสู่สถานศึกษาที่มีศักยภาพ 
ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ปี 2557 - 2559 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย)  

19) นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ วิทยาลัยเทคนิคสารภี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน 
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 2. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ (ประเภท 7 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอัตโนมัติ) ประจ าปีการศึกษา 2556 
3. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ (Hornor Awards) งานประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2556 4. โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ปี 2556 - 2558 
5. โครงการบริหารจัดการเพ่ิมสมรรถนะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี ปี 2556 - 2558  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการบริหารจัดการพัฒนาครูและผู้เรียน ด้านงานวิจัยนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่)  
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20) นางศรีประภา ระดมยศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป.ลพบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2557 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
ปี 2558 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคลตามแนวทางการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”)       

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จ านวน 19 ราย ดังนี้       
 1. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 8 ราย ได้แก่ 

1) นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผลงานทางวิชาการ 
คือ รายงานผลการพัฒนาการศึกษาการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล ส านักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561) 

2) นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร (ผลงานทางวิชาการ 
คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จังหวัดสกลนคร) 

3) นายถาวร พลีดี สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานผลการด าเนินงานการขยายและสร้างการรับรู้ ปลูกจิตส านึกอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย ในจังหวัดมุกดาหาร) 

4) นายนรินทร์ ปาระมี สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดล าพูน (ผลงานทางวิชาการ คือ  
ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดล าพูน) 

5) นายบุญทรง จิโนเป็ง สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย (ผลงานทางวิชาการ คือ 
การส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา  
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย) 

6) นายสมทบ กรดเต็ม สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานการบริหารการส่งเสริมพัฒนาการอ่านโดยใช้รูปแบบส่งเสริมการอ่านเพ่ือฝึกการคิดวิเคราะห์ของห้องสมุด
ประชาชนในจังหวัดพัทลุง) 

7) นายสมเชาว์ กาญจนจรัส สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผลงานทางวิชาการ 
คือ รายงานผลการพัฒนาโปรแกรม C-Smart เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพภายในการบริหารจัดการการศึกษาต่อเนื่อง) 

8) นางอธิชา รจนะ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดชุมพร (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร พร้อมคู่มือฯ)                                    

2. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 11 ราย ได้แก่    
1) นายธนัญชัย สายสุด สพป.อ านาจเจริญ (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมลูกเสือ : ค่ายลูกเสือจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ) 
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2) นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล 
การขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1)  

3) นายศักดา จันทร์ฝอย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (ผลงานทางวิชาการ คือ การประเมิน
โครงการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4)  

4) นายจตุรงค์ สุขแก้ว สพม.เขต 8 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8)  

5) นายวิทยาเกียรติ เงินดี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การใช้รูปแบบ SPEED MODEL เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1) 

6) นายอาดุลย์ พรมแสง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การด าเนินงานกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2)           

7) นายสมบัติ จันทร์มีชัย สพป.นครปฐม เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ การเสริมสร้าง
พลังร่วมและการบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2) 

8) นายชูศักดิ์ ชูช่วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการ
พัฒนาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยใช้กระบวนการ  
5 ขั้นตอนคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1)  

9) นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกิจการลูกเสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

10) นายธนาวุฒิ รักษ์หนู สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน 
การส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3) 

11) นายรัฐอิสรา กงวงษ์ สพป.อุดรธานี เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานโครงการ
น้ าใจล้นหลาม ลูก ๆ อุดร 3 อ่ิมอุ่น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3)        
 
 
 

                   __________________________ 


