ก.ค.ศ. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิ ดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 7/๒๕๖2 เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 21 มิ ถุ น ายน ๒๕๖2 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี แ ละเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะเชี่ ย วชาญ จ านวน 61 ราย ได้ แ ก่
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 11 ราย วิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย วิทยฐานะ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 7 ราย วิทยฐานะผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จานวน 7 ราย
และวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 35 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 จานวน 2 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ได้แก่ นางสุ ภัคร ภูจริต โรงเรียนกาฬสิ นธุ์ปัญ ญานุกูล
จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐาน
อาชีพ สาหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การทาน้ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนสาหรับบุคคลออทิสติก
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเอกสารประกอบ 2. การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคา
ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนออทิสติก ศูนย์การเรียนสาหรับ บุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ชุดฝึกสื่อประสม พร้อมเอกสารประกอบ)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ได้แก่ นายจิรวัฒน์ ชินศรี วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
(ผลงานวิชาการ คือ 1. รูปแบบการพัฒนางานวิชาการด้วยหลักการทางานเป็นทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2. การประเมินโครงการพั ฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกับ ชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียนของวิทยาลั ยสารพัดช่างน่าน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จานวน 17 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 10 ราย ได้แก่
1) นางเพ็ญ วดี ค้า สุว รรณ โรงเรีย นนารีน ุก ูล จัง หวัด อุบ ลราชธานี สพม.เขต 29
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเข็มทองคา “คุรุสภาสดุดี ” ประจาปี พ.ศ. 2558 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ประจาปี พ.ศ. 2557 3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง รู้คิด รู้ทา สร้างสรรค์งานศิลป์ กระถินอินทนิลสู่พื้นฐานอาชีพ)
2) นางภัสสรีวัลย์ ทะคง โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจาปี 2554 2. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2557 3. รางวัลครูส่งเสริมรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจาปี 2555
4. รางวัลครูส่งเสริมรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจาปี 2557 การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมแพศึกษา อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น)

-23) นางนภธร อัครธรสกุล โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2556 2. รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
สาขาศิลปวัฒ นธรรม ประจาปี 2553 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด
ประจาปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 4. รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ระดับ ประเทศ ปี พ.ศ. 2555 การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ “พัฒ นาการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์
สาหรับนักเรียนแกนนา โรงเรียนขามแก่นนคร”)
4) นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป.สงขลา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2558 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น
ประจาปี 2556 3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจาปี 2544
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รายงานการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอ่างทอง)
5) นางอมรรัตน์ มีขวัญรัก โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กาแพงเพชร เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวั ลเครื่องหมายเชิดชูเกี ยรติ “คุ รุสดุดี ” ประจาปี 2557 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ชนะเลิศระดับ เหรีย ญทอง ครูผู้ส อนยอดเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ด้านบริหารจัดการ ประจาปีพุทธศักราช 2556 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ประจาปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี การสอบธรรมสนามหลวง โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์)
6) นางสาวธันวา มากเหลือ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) สพป.สุโขทัย เขต 2
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
พานพุ่มสักการะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจาปี
การศึกษา 2556 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน ประดิษฐ์
พานพุ่มสักการะ ระดับ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานศิ ลปหั ตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจาปี
การศึกษา 2557 3. รางวัลชนะเลิศการประกวด “วิจิตรตระการงานดอกไม้ รูป เทียนแพ” ระดับประถมศึกษาโครงการ
“เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง” ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจาปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
ทักษะงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองสู่โลกอาชีพตามกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
7) นายณรงค์ ชมภู นุ ช วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ข อนแก่ น (ผลงานดี เด่ น ฯ คื อ
1. รางวัลชนะอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ “การแข่งขันทักษะสุกร” สาขาสัตวศาสตร์ มาตรฐานเหรียญทอง
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 36 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ประจาปีการศึกษา 2557 2. รางวัลชนะอันดับ 1
การแข่งขันสัมมนาผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานการวิจัย สาขาสัตวศาสตร์และประมง เรื่อง ผลการเสริม
สารละลายน้าตาลเดกซ์โตรสผสมวิตามินรวมต่อประสิทธิภาพการกินอาหาร มาตรฐานเหรียญทอง ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 36 ประจาปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 3. รางวัลชนะอันดับ 1
การแข่งขันการประกวดสัมมนาผลงานทางวิชาการประเภทผลการวิจัย สาขาสัตวศาสตร์และประมงผ่านมาตรฐานเหรียญทอง

-3การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2556
4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง การแข่งขันสัมมนาผลงานทางวิชาการ ประเภทผลการวิจัย
สาขาสัตวศาสตร์และประมง เรื่อง : ผลการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อการเจริญเติบโตของสุกรรุ่นในการประชุม
วิช าการระดับ ชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ประจาปีการศึกษา 2554 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการผลิตสุกร โดยใช้เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์ ทักษะสุกร
ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นฐาน)
8) นางลาพูน ประริเตสังข์ โรงเรียนสระขุดดงสาราญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2558 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจาปี 2554
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี 3. ครู ผู้ สอนนั กเรี ยน รางวั ลเหรี ยญทองชนะเลิ ศ กิ จกรรม
การแข่งขันทาอาหาร ประเภทนั กเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นไม่กาหนดช่วงชั้น งานศิลปหั ตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปี การศึกษา 2556 การพั ฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การแปรรูปอาหารจากผลิ ตผล
ทางการเกษตรในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
9) นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สพม.เขต 23 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ประจาปีพุทธศักราช 2556 3. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การเสริมสร้างคุณลักษณะรักความเป็นไทย
ด้วยกิจกรรม “รักษ์ท้องถิ่น” สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ)
10) นางพรรณี ยางทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สพม.เขต 14 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2557 2. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 – 6 ประเภททีม 2 คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2552 3. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขัน
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 – 6 งานศิลปหั ตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจาปี การศึกษา 2553
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนามารยาทไทย โดยใช้สื่อประสม ชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 7 ราย ได้แก่
1) นายชวน แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านสาโรงเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวั ล สถานศึ ก ษาพระราชทานในโครงการคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวั ล
พระราชทาน ระดับ มัธ ยมศึก ษาขนาดเล็ก ประจาปีก ารศึก ษา 2557 2. รางวัล สถานศึก ษาพระราชทาน
ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ประจาปีการศึกษา 2549 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

-4“คุรุสดุดี” ประจาปี 2550 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลสู่ชุมชน)
2) นายสมศั กดิ์ ประสาร โรงเรี ยนบ้ านปะทาย สพป.ศรี สะเกษ เขต 4 (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2549 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2550 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554”
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง)
3) นายธีระวัธน์ สิงหบุตร โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สพม.เขต 18 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจาปี 2550 “สถานศึกษาพอเพียง 2550” 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2550 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” เหลือง – แดง เลือดใหม่ ห่างไกลยาเสพติด)
4) นายบุ ญ ลื อ เที ยนศิ ริ โรงเรี ยนบ้ านยายค า สพป.บุ รี รั มย์ เขต 3 (ผลงานดี เด่ น ฯ คื อ
1. รางวั ลหนึ่ งโรงเรี ยน หนึ่ งนวั ตกรรม ประจ าปี 2558 รางวั ลระดั บเหรี ยญทอง เรื่ อง “ดอกดิ นบานที่ บ้ านยายค า”
2. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจาปี 2557 รางวัลระดับเหรียญทอง เรื่อง วีดีทัศน์ภูมิปัญญา
ด้วยพลังแห่งศรัทธา ความรักความสามัคคี ชุด “ตานานบ้านยายคา” 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554”
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการดอกดินบานที่บ้านยายคาเพาะขยายพันธุ์ โดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม)
5) นายศักดา ชัยภัย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ สพม.เขต 30 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ า นการศึ ก ษา ประจ าปี 2558 3. รางวั ล โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม การอ่ า น รางวั ล ยอดเยี่ ย ม ระดั บ ประเทศ
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา โครงการนานมี บุ๊ ค ส์ รี ด ดิ้ ง คลั บ ปี ที่ 14 ประจ าปี 2557 การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง
เรื่อง โครงการปลูกฝังค่านิยมในการดารงตนอย่างพอเพียงและขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน)
6) นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน วิท ยาลัย เทคนิค กระบี่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษา ระดับ อาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2558 2. รางวัลชนะเลิ ศ Thailand
Energy Awards ด้านผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานทดแทนประเภทสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ประจาปี 2555 3. การบริหารจัดการส่งเสริมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจาปี 2556 - 2558
การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒ นาทักษะการสร้างผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการเขียนรายงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่)

-57) นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าระพา สพป.สระแก้ว เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ ก ประจาปี การศึกษา 2554 2. รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ด้านวิชาการ ประจาปีพุทธศักราช 2555 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จานวน 42 ราย ดังนี้
1. มีวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จานวน 7 ราย ได้แก่
1) นายสุรพล วงศ์หวัน สังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดพะเยา (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
การพั ฒ นาการส่ งเสริ ม การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ ชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู งของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ชุ ม ชนชาวไทยภู เขา
“แม่ฟ้าหลวง” จังหวัดพะเยา)
2) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ สังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์ (ผลงานทางวิชาการ คือ
รายงานผลการพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดสุรินทร์)
3) นางรุ่งทิ วา ศรีวรขาน สั งกัดส านั กงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด (ผลงานทางวิชาการ คื อ
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สานักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ 2561)
4) นายธฤติ ประสานสอน สังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ
รายงานผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่านภายใต้ยุทธศาสตร์ “อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน”)
5) นางเกษร ธานีรัตน์ สังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผลงานทางวิชาการ คือ
1. รายงานการบริ ห ารการจั ดกิ จกรรมการเรียนรู้ ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง โดยใช้ กระบวนการ
“การจัดการความรู้ ” (Knowledge Management) 2. รายงานการประเมินโครงการจัดหลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ)
6) นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา สังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ
“ห้องสมุดมือถือ” สานักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี)
7) นายสั นติ ต่ วนชะเอม สั งกั ดส านั กงาน กศน. จั งหวัด สิ งห์ บุ รี (ผลงานทางวิชาการ คื อ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี)
2. มีวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 35 ราย ได้แก่
1) นายเธี ยนไท ค าล้ าน สพป.อุ บลราชธานี เขต 4 (ผลงานทางวิ ชาการ คื อ การบริ ห าร
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2)
2) นายจานงค์ สุดาเดช สพป.ปทุมธานี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1)

-63) นายบูรพา พรหมสิงห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาโดยใช้ มิ ติ คุ ณ ภาพ 5 รู้ ในสถานศึ กษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2)
4) นางสุภารีย์ โพนเงิน สพป.มหาสารคาม เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการ
ด าเนิ น งานโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และธรรมาภิ บ าล ในสถานศึ ก ษา “ป้ อ งกั น การทุ จ ริต ”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1)
5) นายสมบู ร ณ์ เรื อ งแก้ ว สพม.เขต 12 (ผลงานทางวิ ชาการ คื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโดยใช้สหวิทยาเขตและกลุ่มสหวิทยาเขตเป็นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12)
6) นายนิ วั ฒ น์ แก้ ว เพชร สพป.ชั ย ภู มิ เขต 3 (ผลงานทางวิ ช าการ คื อ รายงานผล
การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3)
7) นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค สพม.เขต 30 (ผลงานทางวิชาการ คือ การประเมินโครงการการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 20)
8) นายเปรม ค าวัฒนา สพป.สุ โขทัย เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการบริหาร
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ด้วยการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษาต้นแบบ)
9) นายธนชน มุ ทาพร สพป.ชั ยภู มิ เขต 1 (ผลงานทางวิ ชาการ คื อ รายงานการพั ฒ นา
การอ่านการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยใช้ยุทธศาสตร์ PPT Model)
10) นายอนุกูล ทองนุ้ย สพป.บึงกาฬ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ)
11) นายกาพล กระมล สพป.สระแก้ว เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต ” (โครงการโรงเรียนสุจริต) สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีงบประมาณ 2561)
12) นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงาน
การประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการ Suphan 2’s Five Steps 2. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2)
13) นายพยอม วงษ์ พู ล สพป.สุ โ ขทั ย เขต 1 (ผลงานทางวิ ช าการ คื อ รายงานผล
การพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบ
SUKHOTHAI MODEL : 3 GOOD สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1)
14) นายพลชัย ชุมปัญญา สพป.เลย เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

-715) นายจรั ญ แจ้ งมณี สพป.เชียงราย เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานโครงการ
พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561)
16) นายกิ ต ติ ภั ช กนกธาดาสกุ ล สพป.เชี ย งใหม่ เขต 4 (ผลงานทางวิ ช าการ คื อ
การขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4)
17) นายปราโมทย์ แสนกล้า สพป.นครราชสีมา เขต 4 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
ผลการดาเนินงานตามโครงการประสานใจ นิเทศ ตรวจเยี่ยม 100% สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4)
18) นายสุนาจ แก้วสุข สพป.พัทลุง เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ การประเมินโครงการพัฒนา
คุณ ภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา โดยใช้วิธีก ารศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และชุมชนแห่ งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเป็นฐาน (Professional Learning Community : PLC) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 1)
19) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว สพป.พั ทลุง เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานโครงการ
การพั ฒ นาบุ คลากรด้ว ยกระบวนการวิจั ยและการสร้างเครือข่ายความร่ว มมือ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2)
20) นายมารุ ต อุ ป นิ ส ากร สพป.มุ ก ดาหาร (ผลงานทางวิ ช าการ คื อ รายงานผล
การดาเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเสียงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร)
21) นายวสั น ต์ สั ต ยคุ ณ สพป.ขอนแก่ น เขต 5 (ผลงานทางวิช าการ คื อ รายงานผล
การดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)
22) นายเอกวัส ส์ อุษณี ษ์พันธุ์ สพป.ชลบุรี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การดาเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2)
23) นายเต็ม เสืออ่วม สพป.ชลบุรี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล แบบ CHON 1 TERM TEM ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1)
24) นายสุพรรณ หารธุจิต สพป.ระยอง เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
25) นางสาวรั ตนา อยู่สวัสดิ์ สพป.จันทบุ รี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ การประเมิ น
โครงการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาที่ มุ่ งคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2)
26) นายอนั นต์ พั นนึ ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 (ผลงานทางวิ ชาการ คือ รายงานผลการจัด
การศึ กษาระดับปฐมวัยอายุ 3 ปี โรงเรี ยนในสั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาร้อยเอ็ ด เขต 2
ปีการศึกษา 2561 ด้วย 4P Model)

-827) นายศังกร รักชูชื่น สพป.ตรัง เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการบริหาร
จัดการศึกษาแบบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์บทความออนไลน์ : เรื่องเล่าอันดามัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13)
28) นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข สพป.ลาพูน เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการ
ติ ดตามการจั ดกิ จกรรมพั ฒ นาคุ ณภาพงานวิ ชาการของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาล าพู น เขต 2
ประจาปีงบประมาณ 2561)
29) นายบ ารุ ง ฤทธิ รั ต น์ สพป.กระบี่ (ผลงานทางวิ ช าการ คื อ รายงานผลการพั ฒ นา
ศูนย์การเรีย นรู้ล ดใช้พ ลัง งาน การจัดการขยะและอนุรัก ษ์สิ่ง แวดล้อม (Green Office) สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่)
30) นายวิสูตร เจริญ วงษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบ TECS ในการบริหารจัดการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2)
31) นายไพรัช มณีโชติ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การใช้กระบวนการบริห ารแบบเก้าอี้ 3 ขา ตามแนวคิด 4S2T เพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1)
32) นายสุรชาติ มานิตย์ สพม.เขต 17 (ผลงานทางวิชาการ คือ การรายงานการพั ฒนา
การศึกษาโดยใช้รูปแบบ FINE SMILE ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17)
33) นายชัยวัฒน์ ตั้ งพงษ์ สพม.เขต 24 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการดาเนินงาน
โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24)
34) นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การขับเคลื่อนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 โดยใช้วิธีการ Coaching by 5 Steps)
35) นายบุ ญชอบ โตคา สพม.เขต 42 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42)

__________________________

