ก.ค.ศ. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 6/๒๕๖2 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖2 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มี แ ละเลื่ อ นเป็ น วิท ยฐานะเชี่ ย วชาญ จำนวน 34 ราย ได้ แ ก่ วิ ท ยฐานะครู เชี่ ย วชาญ จำนวน 12 ราย
วิ ท ยฐานะผู้ อำนวยการเชี่ ยวชาญ จำนวน 9 ราย วิ ทยฐานะผู้ อำนวยการสำนั กงาน กศน.จั งหวั ดเชี่ ยวชาญ
จำนวน 4 ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสุภานี อัครบวร
สำนักงานงาน กศน. กรุงเทพมหานคร (ผลงานวิชาการ คือ 1. การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้การป้องกันชีวิต
พิ ชิ ต สาธารณภั ย ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เขตบึ ง กุ่ ม กรุ ง เทพมหานคร
พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการวิจัยพัฒนารูปแบบการสัมมนาวิชาการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้ประเมินเทียบระดับการศึกษา กศน.)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จำนวน 20 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย ได้แก่
1) นางสุภลักษณ์ วรรณนุช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัด สุราษฎร์ธ านี สพม.เขต 11
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทบุคคล
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2558 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 3. ครูผู้สอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ระดับการเขียนย่อหน้า (Short paragraph) หน่วยการเรียนรู้ Special
information และ Our community โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น โดยใช้สมองเป็นฐาน
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ทักษะการเขียน) “ABC Model” (Instruction Model
Base on Active Learning, Brain-Based Learning Principles and communicative Approach to Enhance
Student’s communicative Competence))
2) นายพรชั ย มี ท อง โรงเรี ย นอนุ บ าลชั ย ภู มิ สพป.ชั ย ภู มิ เขต 1 (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ประจำปีพุทธศักราช 2558 2. รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ประจำปี 2555 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอน)

-23) นางอุไรทิพย์ สวยสม โรงเรียนบ้านฮวก สพป.พะเยา เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2554
2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2557 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี ”
ประจำปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านฮวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2)
4) นางเสริมศรี พลรงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
ครู ภาษาไทยดีเด่ น (รางวั ลเข็ มเชิ ดชู เกียรติ พระนามาภิ ไธยย่อ สธ) ประจำปี พ.ศ. 2558 2. รางวั ลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ
กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
ประจำปี การศึ กษา 2556 การพั ฒ นางานตามข้ อตกลง เรื่อง การพั ฒ นาทั กษะการเขี ยนนิ ทานของนั กเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลพังงา ปีการศึกษา 2559)
5) นางบุ ญเพ็ญ บ่อหนา โรงเรียนอุตรกิจ สพป.กระบี่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครู
ภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจำปีพุทธศักราช 2558 2. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงาน
ต้น สั งกัด กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ ภ าษาไทยดีเด่น ประจำปี 2555 การพั ฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรม
พัฒนาการเขียนเรียงความ)
6) นางดวงเด่น พันจำปา โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป.บึงกาฬ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจำปีพุทธศักราช 2556
2. รางวัล ครูผู้ สอนดีเด่น ระดับ เขตพื้ น ที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ภ าษาไทยดีเด่น
ประจำปี 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสาน
มิตรวิทยา)
7) นางศรัย ฉัตร ฉัตรปิลันธนา โรงเรียนบุญ วัฒ นา จังหวัดนครราชสีมา สพม.เขต 31
(ผลงานดีเด่น ฯ คื อ 1. รางวัล ครูภ าษาไทยดีเด่น ประจำปีพุ ท ธศักราช 2549 (รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติจารึก
พระนามาภิไธยย่อ สธ) 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2554 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการพูดในที่ประชุมชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุญวัฒนา
ปีการศึกษา 2559 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)

-38) นางพรทิพ ย์ สิน ธนัน ชัย โรงเรีย นสว่า งแดนดิน จัง หวัด สกลนคร สพม.เขต 23
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะด้านดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ประจำปีพุทธศักราช 2558
2. รางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ประจำปี 2556 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปีพุทธศักราช 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการต้นกล้า
วัฒนธรรม)
9) นางจัน ทรวัท น์ พรมผอง โรงเรีย นพญาเม็ง ราย จัง หวัด เชีย งราย สพม.เขต 36
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลยอดเยี่ยมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ
ประจำปี 2556 ระดับ มัธยมศึกษาภาคเหนือ 2. รางวัลยอดเยี่ยมโครงการนานมีบุ๊คส์ รีดดิ้งคลับ ครูส่งเสริม
การอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2557 3. รางวัลยอดเยี่ยมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ครูส่งเสริม
การอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนากิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน PMR Read for fun)
10) นางวัน ดี ทัดมาลี โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเพลงคุ ณธรรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัล ระดั บ เหรี ย ญทองชนะเลิ ศ กิ จ กรรมเพลงคุณ ธรรม ระดับ ชั้น ม.1 - ม.3 งานศิล ปหั ต ถกรรมนั กเรีย น
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
กิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดจินดาราม)
11) นางเยาวเรศ แหวนวัง โรงเรียนบ้านห้วยขาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 2. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา ปี 2555 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ประจำปี 2554 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์รีไซเคิลสู่อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

-42. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย ได้แก่
1) นางกอบขวัญ แดงบำรุง โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป.สงขลา เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557
3. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ปี 2555 - 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
2) นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป.ขอนแก่น เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2552
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัล สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”
การพั ฒ นางานตามข้ อตกลง เรื่ อ ง โครงการน้ อ มนำหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารบริห ารจั ด การ
และการจัดการเรียนรู้)
3) นายสุ ภ าพ มณี รัต น์ วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร (ผลงานดีเด่นฯ คื อ
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2557 2. การบริการ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2556
3. การบริหารโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒ นาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการชีววิถี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
4) นายนิ ติ นาชิต วิทยาลั ยสารพัดช่างลพบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2557 2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา
ระดับการศึ กษาวิชาชีพ ประจำปี การศึกษา 2558 3. โครงการการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นทั กษะการคิ ด
สร้างสรรค์และพัฒ นาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ปี 2556 - 2559 การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางด้านช่วงล่างและส่งกำลัง)
5) นายธนภัทร น้อยมาลา โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป.ยโสธร เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558
3. รางวัลต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2558 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนบ้านกุดแดง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

-56) นายวีรภัทร สงวนทรัพย์ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สพป.ชลบุรี เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2555 2. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน
ประจำปี 2556 3. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556 4. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
พัฒนากิจกรรมสภานักเรียนตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน)
7) นายนั ธ วุฒิ อ่อนแพง โรงเรียนบ้านท่าสัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียน นักศึกษาดีเด่น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2556 3. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2556
4. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2558 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)
8) นางจุไรรัตน์ เอิบกมล โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
(ผลงานดี เด่น ฯ คือ 1. รางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุ ทธศักราช 2556 2. รางวัล เครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
9) นายจินดา แสงขาว โรงเรียนวัดโอ่ (ปิปผลิกประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2552 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554”
3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 4 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จำนวน 13 ราย ดังนี้
1. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1) ว่าที่ร้อยตรีสมปอง วิมาโร สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น (ผลงานทางวิชาการ คือ
รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น)

-62) นางฤทัย สมชาย สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัด นครนายก (ผลงานทางวิช าการ คือ
การมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดนครนายกในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง)
3) นางสุรัติ วิภักดิ์ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร (ผลงานทางวิชาการ คือ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กรณีศึกษา : จังหวัดยโสธร)
4) นางสุนันทา การะเวก สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม (ผลงานทางวิชาการ
คือ รายงานการพัฒ นาการบริห ารจั ดการแนวทางการส่งเสริมการอ่านให้ กับประชาชนในห้ องสมุดประชาชน
ในจังหวัดสมุทรสงคราม)
2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย ได้แก่
1) นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ การประเมินโครงการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2560)
2) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ สพป.นครปฐม เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การใช้มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1)
3) นายอัมพล หันทยุง สพป.ตราด (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด)
4) นายสุพล จันต๊ะคาด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานผล
การพัฒนา “นโยบายและจุดเน้น” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2561 2. รายงานผลการใช้ “นโยบายและจุดเน้น ”
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การศึ ก ษาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในโรงเรี ย น สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กำแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2561)
5) นายสมเกียรติ ชิดไธสง สพป.สระบุรี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานการดำเนินงาน
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
2. รายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTY) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2)
6) นายธีระพงศ์ บุ ษ บงก์ สพป.ศรีส ะเกษ เขต 2 (ผลงานทางวิช าการ คือ รายงานผล
การดำเนิน งานการขับ เคลื่อ นพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาตามนโยบาย “STUDENT FIRST คุณ ภาพนัก เรีย น
คือเป้าหมายสูงสุด”ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2)
7) นายเสนี ย์ เรืองฤทธิ์ราวี สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4)

-78) นายปราโมทย์ ส่ งสิ งห์ สพป.สงขลา เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คื อ รายงานโครงการ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 ด้วย “I STRIVE Model by PLC”)
9) นายไตรรัตน์ โคสะสุ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการบริหาร
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 แบบมีส่วนร่วม)

__________________________

