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เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/๒๕๖6 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม ๒๕๖6 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 59 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
จำนวน 23 ราย วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  
จำนวน 16 ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย ดังนี้     

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕52 จำนวน 7 ราย ดังนี้   
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่  

1) นายมังกร พรจำศิลป์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (ผลงานทางวิชาการ คือ  
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) วิชาระบบโทรทัศน์ 
CCTV CATV MATV รหัสวิชา 3105 - 2202 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ 2. การพัฒนาเครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำ)  

2) นายวิชาญ ดนัยสวัสดิ ์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน  (ผลงานทางวิชาการ คือ  
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชางานไม้ รหัสวิชา 20121  - 2101  
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน พร้อมเอกสารประกอบ 
2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 2106 - 2005 ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 พร้อมเอกสารประกอบ)  

3) นายนุกูล อ้ังโสภา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานการวิจัย 
เรื่องการสร้างชุดสาธิตวงจรดิจิตอล วิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัสวิชา 2104 - 2107 2. ชุดการสอนวิชาการ 
โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 3. รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาการโปรแกรม 
และควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 4. คู่มือครู ชุดการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 
2104 - 2109 จำนวน 9 เล่ม)  

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก ่ 
1) นายประวัติ สุทธิประภา โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 

(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา พร้อมเอกสารประกอบ 2. การประเมินโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังระบบตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสารวิทยา)  

2) นายมีเกียรติ นาสมตรึก โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมเอกสารประกอบ 2. การประเมินโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)    
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3) นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบ 

การจัดการอาชีวศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 2. การประเมินโครงการ 
ต้นกล้าอาชีพพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
และวิทยาลัยเทคนิคบางแสน)  

4) นางรุณี ห่อทอง โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป.ตาก เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ  
1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยนกแล  
2. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล)  
 

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕56 จำนวน 35 ราย ดังนี้   
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 20 ราย ได้แก่  

1) นางสาวศรีเพ็ญ มะโน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขนาดเล็ก 
ประจำปีการศึกษา 2557 2. รางวัลนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2556 3 . รางวัลนักเรียน นักศึกษา ที่ ได้รับรางวัลพระราชทาน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ขนาดเล็ก ประจำปกีารศึกษา 2555 4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ
ประกวดโรงเรียน และนักเรียน นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ประกวดนักเรียน นักศึกษาดีเด่น) 
ประจำปี 2558 5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดโรงเรียน และนักเรียน นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (ประกวดนักเรียน นักศึกษาดีเด่น) ประจำปี 2556 6. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 
ประจำปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดนำเสนอผลงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม)  

2) นางมนัสชนก อุดมดี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 3 . รางวัล Supervisor ที่ปรึกษา
กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ในระดับนานาชาติในงาน IEYI Thailand 2012 ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยโครงงานสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)    

3) นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ สพม.เขต ๓๓  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอล ประเภท 15 คน ชาย จังหวัดสุรินทร์ การแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (พ.ศ. 2555) ภูเก็ตเกมส์ 2. รางวัลผู้ฝึกสอนชนะเลิศกีฬารักบี้ฟุตบอล ประเภท 15 คน 
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “เมืองแพร่เกมส์” ปี 2556 3. รางวัลผู้ฝึกสอน  
จังหวัดสุรินทร์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2559)    
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4) นางกาญจนา จองเดิม โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป.ปัตตานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี” ปี 2547 3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธย ย่อ สธ)  
ระดับประถมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2543 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้หนังสืออ่านประกอบการเขียนบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาประดู่)    

5) นางสาวบังอร ศรีใจ โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศกิจกรรมศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 – ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
ห้องเรียนเรียนร่วมคุณภาพคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านร่องห้า)   

6) นางลำดวน วงศ์ฝั้น โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป.ลำพูน เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
ประจำปี 2556 3. รางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนไทยไปเข้าร่วมแข่งขัน
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ  ระดับประถมศึกษา ปี 2551 
International Mathematics Competition (IMC) ปี 2008 (Bronze Medal for Individual Award Primary 
Education ปี 2008) การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การเสริมแรงเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว 
ด้วยกิจกรรมสะสมดาว) 

7) นายฉัตรชัย อินดี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สพม.เขต 6 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศ กีฬาแฮนด์บอล ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เชียงรายเกมส์" ปี พ.ศ. 2558 2. รางวัลผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศ กีฬาแฮนด์บอล 
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ปี พ.ศ. 2558 3. รางวัลผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศ กีฬาแฮนด์บอล การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ปี พ.ศ. 2559 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง คู่มือ 
การสอนนักกีฬาแฮนด์บอลรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศ)  

8) นางวิไล พรหมขัติแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม.เขต 36 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านวิชาการ ประจำปี 2557 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
ปี 2555 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2552 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา 
ของเด็กพิการเรียนร่วมเพ่ือสร้างการยอมรับเด็กพิการเรียนร่วมในพ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียนเม็งรายมหาราช
วิทยาคม)  
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9) นางทัศนีย์ จันทโคตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป.น่าน เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  

1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย ย่อ สธ) ปี 2554 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2554 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำไทย 7 ชนิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านน้ำยาว)  

10) นายวีระ ทองทาบวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2544 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2550 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายวิชาภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ 
(3000 - 1101) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)  

11) นายมิตร แก้วมะคำ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง สพม.เขต 35 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจำปี 2537  
2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2553 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี” ประจำปี 2555 4. รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทยและการเขียน
อักษรไทย วิชาภาษาไทย ท 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย)  

12) นายพูลรัตน์ พ่ึงอารมณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล 
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ปี  2557 2 . รางวัลศิลปินยอดเยี่ยมการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง 
จากหิมะนานาชาติ ปี 2556 3. รางวัลศิลปินยอดเยี่ยมการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ปี 2557  
4. รางวัลศิลปินยอดเยี่ยมการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนงานประติมากรรม ด้านวิธีการแกะสลักโฟม สาขาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี)  

13) นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สพม.เขต 34 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
ประกวดในงาน International Exhibition for Young Inventors 2013 (IEYI) ประจำปี  2556 2. รางวัล 
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2556 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวชิาการ ปี 2556 4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 5. รางวัลครูผู้สอนดี เด่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น  ประจำปี 2556  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดในระดับสูงสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์)  

14) นายชำนาญ ไชยบุญ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (ผลงานดี เด่นฯ คือ 1. รางวัล 
ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอาชีวศึกษา “ผู้สร้างสรรค์งานสอนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน” ประจำปีพุทธศักราช 2557 
2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานการศึกษา “กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น” 
ประจำปี 2555 3. รางวัลห้องสมุดดีเด่น ระดับประเทศ รางวัลห้องสมุดอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2556 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา)       
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15) นายสมรรถ วรศรี โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง สพม.เขต 12 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  

1. รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ประเภทกระโดดสูง การแข่งขันกรีฑาชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
และนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 59 ประจำปี 2556 2. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 
กระโดดสูง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ปี 2559 3. รางวัล 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬากระโดดสูงชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ ปี 2559 4. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 เหรียญทอง 
การแข่งขันกีฬา กระโดดไกลหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  32 สุพรรณบุรีเกมส์ ปี 2559  
5. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลอันดับที่  1 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเขย่งก้าวกระโดดหญิง  
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ ปี 2559 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ)  

16) นางยุวนุช สมศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ปี 2539 2. รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ปี 2554 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  

17) นายชิตชัย ศุกระจันทร์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2549 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ปี 2556 3. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสภานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving))  

18) นางจันทร์จิรา ฉอสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 2. รางวัลชนะเลิศ First Prize 
การประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ปีการศึกษา 2558  3. รางวัลนักเรียน 
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2555 4. รางวัลชนะเลิศ 
First Prize การประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ปีการศึกษา 2553 องค์กร 
Po Leung Kuk ร่วมกับสำนักการศึกษาฮ่องกง การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาความสามารถ
นักเรียนด้านศิลปะ เปิดจินตนาการเสริมสร้างงานศิลป์ด้วยเทคนิคสีผสมอาหาร โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง)  

19) นายสุเมธ สิงหวรวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา สพม.เขต 31 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศ First Prize การประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง 
ปีการศึกษา 2556 2. รางวัลชนะเลิศ First Prize การประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง 
ปีการศึกษา 2557 3. รางวัลชนะเลิศ First Prize การประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง 
ปีการศึกษา 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ)    

20) นายทศพล ภูวมาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลคุรุสภา เข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี” ประจำปี 2555 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยม ระดับช่วงชั้นที่ 3 การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ (สื่อผสม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ปี 2552 3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์ “ตาดู มือทำ” จากพ่ีสู่น้อง)        
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2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 

1) นางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร (ส่งเสริม
การศึกษาพระพุทธศาสนา) ปี 2547 2. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลพระราชทา น 
เสาเสมาธรรมจักร (ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา) ปี 2548 3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารวิชาการแบบบูรณาการสู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง)    

2) นางยุวนิตย์ เชื้อนิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”  
3. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบรักษามาตรฐาน ประจำปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีประยุกต์ใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีชีวิตประชาธิปไตย)  

3) นายมนตรี อารีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 2. รางวัลโรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี 2556 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ
เหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ ประจำปี 2556 4. รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 
ด้านบริหารจัดการ ประจำปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน 
สู่มาตรฐานสากลด้วยกระบวนการของสภานักเรียน)         

    

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 12 ราย ได้แก ่ 
1) นายปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช โรงเรียนวัดสุขเกษม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปี 2544 2. รางวัลเครื่องหมาย  
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2545 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  

2) นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 10 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีการศึกษา 2556 
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
ประจำปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award)) 
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3) นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา สพม.เขต 36 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ปี 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการบริหารจัดการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
อย่างมีคุณภาพและการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  

4) นายพนมพันธ์ ไชยเพชร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สพม.เขต 23 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจำปี 2557 3. รางวัลเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการคนดีวิถีพอเพียง)  

5) นายชาติชาย ก่อคุณ โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.มุกดาหาร (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2558 2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2554 
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2553 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองแวง)  

6) นายศุภนนท์ พรหมบุตร โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป.สุรินทร์ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556 2. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ”)  

7) นายสันต์ เดชสุภา โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2554 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2556  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการรักษามาตรฐานการเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน) 

8) นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป.น่าน เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2556 2. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา
พอเพียง ปี 2555 3. รางวัลพระราชทานเข็มเกียรติคุณ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดารเสี่ยงภัย ปี 2553 – 2554   
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การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมอาชีพ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ “ราชินีดอกหญ้า” การถัก
ไม้กวาดดอกหญ้าในโรงเรียนสู่ชุมชน)  

9) นายคมสัน คุ้มทรัพย์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2553 2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ปี 2555  
3. รางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  
การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน) 

10) นายมณี เรืองแก้ว โรงเรียนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สพม.เขต 12 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2554 2. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 3. รางวัลโรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2554 4. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี 2555 5. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจำปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 6. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี  2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการธนาคารโรงเรียนสู่คุณลักษณะความพอเพียงที่ยั่งยืน)  

11) นายปฏิญญา ไตรพรหม โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2558 2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2555 
“สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2555  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา) 

12) นายสามารถ กองโชค โรงเรียนวัดนาค สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจำปี 2554 – 2555 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 20 มกราคม 2558 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2553 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลูกเสือ)           

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
จำนวน 17 ราย ดังนี้   

 

1) นายประเสริฐ วรสาร สพป.บึงกาฬ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการขับเคลื่อน
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่มั่นคงและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา)  

2) นายปัญจพล แสงคำไพ สพป.เลย เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณภาพ 5Q ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3) 
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3) นายสพล ชูทอง สพป.กระบี่ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3)  

4) นายสุชาติ พุทธลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษาในวิถีปกติใหม่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2)  

5) นายชาญกฤต น้ำใจดี สพป.ขอนแก่น เขต 4 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4)  

6) นายทศพร ถือพุดซา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1) 

7) นายมติชน มูลสูตร สพป.หนองคาย เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการอ่านและเขียนภาษาไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้แนวทาง 
5A&P สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1)  

8) ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน 
การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสร้างบ้านเติมบุญกองทุนวันละบาท ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2) 

9) นายสุริยะ ใจวงษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการดำเนินงาน 
การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

10) นายสมพร พิลาสันต์ สพป.สระแก้ว เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยน้อมนำหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ด้วยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SK1 CAI 
สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1) 

11) นายวรรณชัย บุสนาม สพป.หนองคาย เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยใช้
รูปแบบของคลินิก 3 RS โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2)  

12) นายสวาท ฦาชา สพม.มหาสารคาม (ผลงานทางวิชาการ คือ การประเมินโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็น
สำหรับศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม)  

13) นายประมวล บุญทีฆ์ สพป.จันทบุรี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1)  

14) นายศุภพงษา จันทรังษ์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้วย KRUDUM Model ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1)  
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15) นายชาญชิต ทัพหมี สพป.ลำพูน เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการขับเคลื่อน

โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2)   
16) นายบุญถิ่น มหาสาโร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน 

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยใช้การมีส่วนร่วมและกระบวนการ PKN 2 : 4 
QUALITIES MODEL)  

17) นายวิทยา ยางสุด สพป.สิงห์บุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการใช้คู่มือแนวทาง 
การบริหารจัดการขยะด้วยนโยบาย 4 มี 5 ต้องสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี)                      

 
 
      
                    __________________________ 


