
 
ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 
 
 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  7/๒๕๖2 เมื่อวันศุกร์ที่  21 มิถุนายน ๒๕๖2 ได้ มีมติอนุ มัติ ให้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 61 ราย ได้แก่  
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 11 ราย วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 7 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 7 ราย  
และวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 35 ราย ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2  จ านวน 2 ราย ดังนี้  
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ได้แก่ นางสุภัคร ภูจริต โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐาน
อาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก 
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเอกสารประกอบ 2. การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดค า
ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนออทิสติก ศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ชุดฝึกสื่อประสม พร้อมเอกสารประกอบ)  

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ได้แก่ นายจิรวัฒน์ ชินศรี วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 
(ผลงานวิชาการ คือ 1. รูปแบบการพัฒนางานวิชาการด้วยหลักการท างานเป็นทีมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2. การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา)        
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จ านวน 17 ราย ดังนี้    
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 10 ราย ได้แก่  

1) นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ โรงเรียนนารีน ุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สพม.เขต 29  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเข็มทองค า “คุรุสภาสดุดี” ประจ าปี พ.ศ. 2558 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี” ประจ าปี พ.ศ. 2557 3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง รู้คิด รู้ท า สร้างสรรค์งานศิลป์ กระถินอินทนิลสู่พื้นฐานอาชีพ)   

2) นางภัสสรีวัลย์ ทะคง โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปี 2554 2. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557 3. รางวัลครูส่งเสริมรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจ าปี 2555  
4. รางวัลครูส่งเสริมรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจ าปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมแพศึกษา อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น)   
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3) นางนภธร อัครธรสกุล โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2556 2. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  
สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2553 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
ประจ าปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 4. รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ “พัฒนาการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์ 
ส าหรับนักเรียนแกนน า โรงเรียนขามแก่นนคร”)  

4) นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป.สงขลา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 
ประจ าปี 2556 3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจ าปี 2544 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รายงานการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของค า 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอ่างทอง) 

5) นางอมรรัตน์ มีขวัญรัก โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีพุทธศักราช 2556 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ประจ าปี 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 ประจ าปี
การศึกษา 2556 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
พานพุ่มสักการะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจ าปี
การศึกษา 2557  3. รางวัลชนะเลิศการประกวด “วิจิตรตระการงานดอกไม้ รูป เทียนแพ” ระดับประถมศึกษาโครงการ 
“เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง” ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
ทักษะงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองสู่โลกอาชีพตามกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้) 

7) นายณรงค์ ชมภูนุช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลชนะอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ “การแข่งขันทักษะสุกร” สาขาสัตวศาสตร์ มาตรฐานเหรียญทอง 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 36 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ประจ าปีการศึกษา 2557 2. รางวัลชนะอันดับ 1 
การแข่งขันสัมมนาผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานการวิจัย สาขาสัตวศาสตร์และประมง เรื่อง ผลการเสริม
สารละลายน้ าตาลเดกซ์โตรสผสมวิตามินรวมต่อประสิทธิภาพการกินอาหาร มาตรฐานเหรียญทอง ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 36 ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 3. รางวัลชนะอันดับ 1 
การแข่งขันการประกวดสัมมนาผลงานทางวิชาการประเภทผลการวิจัย สาขาสัตวศาสตร์และประมงผ่านมาตรฐานเหรียญทอง 
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การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2556  
4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง การแข่งขันสัมมนาผลงานทางวิชาการ  ประเภทผลการวิจัย  
สาขาสัตวศาสตร์และประมง เรื่อง : ผลการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อการเจริญเติบโตของสุกรรุ่นในการประชุม
วิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ประจ าปีการศึกษา 2554 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการผลิตสุกร โดยใช้เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์ ทักษะสุกร 
ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นฐาน)  

8) นางล าพูน ประริเตสังข์ โรงเรียนสระขุดดงส าราญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี 2554  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การแปรรูปอาหารจากผลิตผล 
ทางการเกษตรในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

9) นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สพม.เขต 23 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ประจ าปีพุทธศักราช 2556 3. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การเสริมสร้างคุณลักษณะรักความเป็นไทย 
ด้วยกิจกรรม “รักษ์ท้องถิ่น” ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ)           

10) นางพรรณี ยางทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สพม.เขต 14 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557  2. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 – 6 ประเภททีม 2 คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2552 3. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขัน 
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนามารยาทไทย โดยใช้สื่อประสม ชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต)  

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 7 ราย ได้แก่  
1) นายชวน แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านส าโรงเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  

1. รางวัลสถานศึกษาพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2557 2. รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  
ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
ประจ าปีการศึกษา 2549 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
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“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2550 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือขยายผลสู่ชุมชน) 

2) นายสมศักดิ์  ประสาร โรงเรียนบ้านปะทาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (ผลงานดี เด่นฯ คือ  
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2549 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน 
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2550 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง)  

3) นายธีระวัธน์ สิงหบุตร โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สพม.เขต 18 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี 2550 “สถานศึกษาพอเพียง 2550” 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2550 การพัฒนางานตามข้อตกลง  
เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” เหลือง – แดง เลือดใหม่ ห่างไกลยาเสพติด)  

4) นายบุญลื อ เที ยนศิ ริ  โรงเรียนบ้ านยายค า สพป.บุ รี รัมย์  เขต 3 (ผลงานดี เด่นฯ คื อ  
1. รางวัลหนึ่ งโรงเรียน หนึ่ งนวัตกรรม ประจ าปี  2558 รางวัลระดับเหรียญทอง เรื่ อง “ดอกดินบานที่บ้านยายค า”  
2. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจ าปี 2557 รางวัลระดับเหรียญทอง เรื่อง วีดีทัศน์ภูมิปัญญา 
ด้วยพลังแห่งศรัทธา ความรักความสามัคคี ชุด “ต านานบ้านยายค า” 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการดอกดินบานที่บ้านยายค าเพาะขยายพันธุ์ โดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม) 

5) นายศักดา ชัยภัย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ สพม.เขต 30 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา ประจ าปี  2558  3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน รางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ  
ระดับมัธยมศึกษา โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่  14 ประจ าปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง  
เรื่อง โครงการปลูกฝังค่านิยมในการด ารงตนอย่างพอเพียงและขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน)  

6) นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2558 2. รางวัลชนะเลิศ Thailand 
Energy Awards ด้านผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานทดแทนประเภทสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
ประจ าปี 2555 3. การบริหารจัดการส่งเสริมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจ าปี 2556 - 2558 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการสร้างผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการเขียนรายงานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่)  
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7) นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าระพา สพป.สระแก้ว เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  

1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2554 2. รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดเล็ก  
ด้านวิชาการ ประจ าปีพุทธศักราช 2555 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)                                 

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จ านวน 42 ราย ดังนี้       
 1. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 7 ราย ได้แก่ 

1) นายสุรพล วงศ์หวัน สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดพะเยา (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
การพัฒนาการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับชุมชนบนพ้ืนที่สูงของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภู เขา  
“แม่ฟ้าหลวง” จังหวัดพะเยา)  

2) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์ (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานผลการพัฒนากลยุทธ์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดสุรินทร์)  

3) นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2561)  

4) นายธฤติ ประสานสอน สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่านภายใต้ยุทธศาสตร์ “อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน”)  

5) นางเกษร ธานีรัตน์ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผลงานทางวิชาการ คือ 
1. รายงานการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการ  
“การจัดการความรู้” (Knowledge Management) 2. รายงานการประเมินโครงการจัดหลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ) 

6) นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ 
“ห้องสมุดมือถือ” ส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี)  

7) นายสันติ ต่วนชะเอม สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี)  

2. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 35 ราย ได้แก่    
1) นายเธียนไท ค าล้าน สพป.อุบลราชธานี เขต 4 (ผลงานทางวิชาการ คือ การบริหาร

เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2) 

2) นายจ านงค์ สุดาเดช สพป.ปทุมธานี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1) 
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3) นายบูรพา พรหมสิงห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้มิติคุณภาพ 5 รู้ ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2)  

4) นางสุภารีย์ โพนเงิน สพป.มหาสารคาม เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1)     

5) นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว สพม.เขต 12 (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศโดยใช้สหวิทยาเขตและกลุ่มสหวิทยาเขตเป็นฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12)   

6) นายนิวัฒน์ แก้วเพชร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล  
การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3)  

7) นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค สพม.เขต 30 (ผลงานทางวิชาการ คือ การประเมินโครงการการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานท าในศตวรรษที่ 20) 

8) นายเปรม ค าวัฒนา สพป.สุโขทัย เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการบริหาร
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ด้วยการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษาต้นแบบ)  

9) นายธนชน มุทาพร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการพัฒนา 
การอ่านการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยใช้ยุทธศาสตร์ PPT Model) 

10) นายอนุกูล ทองนุ้ย สพป.บึงกาฬ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ) 

11) นายก าพล กระมล สพป.สระแก้ว เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีงบประมาณ 2561)  

12) นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงาน
การประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการ Suphan 2’s Five Steps 2. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2)  

13) นายพยอม วงษ์พูล สพป.สุโขทัย เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล 
การพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบ 
SUKHOTHAI MODEL : 3 GOOD ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1)  

14) นายพลชัย ชุมปัญญา สพป.เลย เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
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15) นายจรัญ แจ้งมณี สพป.เชียงราย เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานโครงการ

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561) 
16) นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 4 (ผลงานทางวิชาการ คือ  

การขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4)  

17) นายปราโมทย์ แสนกล้า สพป.นครราชสีมา เขต 4 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
ผลการด าเนินงานตามโครงการประสานใจ นิเทศ ตรวจเยี่ยม 100% ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4)  

18) นายสุนาจ แก้วสุข สพป.พัทลุง เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ การประเมินโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพเป็นฐาน (Professional Learning Community : PLC) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต 1)  

19) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว สพป.พัทลุง เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานโครงการ  
การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2)  

20) นายมารุต อุปนิสากร สพป.มุกดาหาร (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล  
การด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเสียงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร)  

21) นายวสันต์ สัตยคุณ สพป.ขอนแก่น เขต 5 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล 
การด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)  

22) นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ สพป.ชลบุรี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล 
การด าเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2)  

23) นายเต็ม เสืออ่วม สพป.ชลบุรี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล แบบ CHON 1 TERM TEM ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1) 

24) นายสุพรรณ หารธุจิต สพป.ระยอง เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 3)    

25) นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ สพป.จันทบุรี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ การประเมิน
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2)  

26) นายอนันต์ พันนึก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยอายุ 3 ปี โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  
ปีการศึกษา 2561 ด้วย 4P Model) 

 



 
-8- 
 

27) นายศังกร รักชูชื่น สพป.ตรัง เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการบริหาร 
จัดการศึกษาแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์บทความออนไลน์ : เรื่องเล่าอันดามัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13) 

28) นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข สพป.ล าพูน เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการ
ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2561)  

29) นายบ ารุง ฤทธิรัตน์ สพป.กระบี่  (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการพัฒนา 
ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Office) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่)   

30) นายวิสูตร เจริญวงษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบ TECS ในการบริหารจัดการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2)    

31) นายไพรัช มณีโชติ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การใช้กระบวนการบริหารแบบเก้าอ้ี 3 ขา ตามแนวคิด 4S2T เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1) 

32) นายสุรชาติ มานิตย์ สพม.เขต 17 (ผลงานทางวิชาการ คือ การรายงานการพัฒนา
การศึกษาโดยใช้รูปแบบ FINE SMILE ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17)  

33) นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ สพม.เขต 24 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการด าเนินงาน
โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24) 

34) นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 โดยใช้วิธีการ Coaching by 5 Steps) 

35) นายบุญชอบ โตค า สพม.เขต 42 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42) 
 
 

                   __________________________ 


