
 
 

ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
 
 
 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  4/๒๕๖2 เมื่อวันพุธที่  26 มีนาคม ๒๕๖2 ได้ มีมติอนุ มัติ ให้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 34 ราย ได้แก ่ 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 20 ราย วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 6 ราย และวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย ดังนี้       
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จ านวน 24 ราย ดังนี้    
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย ได้แก่  

1) นางศศิวิมล ศุกลรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานระดับชาติ การประกวดดนตรีสากลคนพันธุ์ R การประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) ปี 2554 3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พ้ืนฐานระดับชาติ การประกวดดนตรีสากลคนพันธุ์ R การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน
ระดับชาติ การประกวดดนตรีสากลคนพันธุ์ R การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียน 
การสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงสากล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)   

2) นายสุพจน์ อินทร์สุข วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2556 2. รางวัลสมาชิกดีเด่นระดับชาติในการประชุมวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 3. รางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม   
และจริยธรรม ระดับประเทศ ประจ าปี 2557 4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ   
ทักษะงานไม ้(ระดับ ปวช.) ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 
5. รางวัลนักเรียน นักศึกษา ที่ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน วิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส 3121 – 2102 โดยการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าปีการศึกษา 2558) 

3) นายหงษ์ทอง ประนัดศรี โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สพม.เขต 26 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ประจ าปีพุทธศักราช 2558 
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง การพัฒนาการเรียนวิชาสุขศึกษา (พ 33101) โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม)  
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4) นายสมถวิล รัตโนภาส โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สพม.เขต 9 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557 2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ปี 2557 3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
บาสเกตบอล การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาบาสเกตบอลหญิง โรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย)                                  

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 20 ราย ได้แก ่  
1) นายวิสิทธิ์ ใจเถิง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2  

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2554 - 2555 2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
ประเภทบุคคล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับประเทศ (OBEC AWARDS) ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ประจ าปี 2558 3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี
พุทธศักราช 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยใช้การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม) 

2) นายชาตรี ถาวรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปี 2558 2. รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทองชนะเลิศ รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2557 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับการด าเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (English Program) เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสากล 
(ภาษาอังกฤษ) ของผู้เรียนด้วยทักษะการพูดแบบ Impromptu Speech) 

3) นางสุนันท์ ประสพผล โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัลข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน 
บ้านทุ่งตาแก้ว โดยใช้กิจกรรม “เพ่ิมเวลารู้ สู่งานอาชีพท าขนมไทย”)  

4) นายสมพิศ กาติ๊บ โรงเรียนบ้านน้ ามิน สพป.พะเยา เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ   
1. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระดับประถมศึกษา โครงการโรงเรียน 
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2555 - 2556) ปี 2557 2. รางวัลเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้สู่การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  
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5) นายลักษณ์ ทิศสุขใส โรงเรียนบ้านม่วงค า สพป.พะเยา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ปี 2555 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรแบบยั่งยืน)  

6) นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.พะเยา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท
ประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีพุทธศักราช 2558 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 
“สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมให้รักษาสุขภาพที่ดีเรียนรู้ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

7) นายประพจน์ แย้มทิม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร สพม.เขต 10 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
ปีพุทธศักราช 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 4. รางวัลห้องสมุดดีเด่น 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย)   

8) นายไพฑูรย์ คงเทียน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2558 2. รางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2558 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 
“สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2559)         

9) นางสาวฐิติพร ภู่มณี โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจ าปี 2558 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษา
พอเพียง 2556” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรม)  

10) นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2557 2. รางวัล 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2557 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านวิชาการ 
ประจ าปีพุทธศักราช 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในระยะเปลี่ยนผ่าน 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
ตามนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า)            
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11) นายสมพร สุขอร่าม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย สพม.เขต 38 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร ปี 2556 3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2558 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาสถานศึกษาด้วยแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
(6 ไม้ผลัดส่งต่อความดี))  

12) นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2548  
2. รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2551 3. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2543 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
ครูผู ้สอนเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยโครงงาน สิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่) 

13) นายอริยะ สุวรรณปากแพรก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2556 2. รางวัล
พระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2553 3. การบริหาร
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่ (ชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทที่ 6 โรงเรียนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น 
ในการประกวดโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2557) การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชีววิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ชุมชน)  

14) นายอนุชา เงินแพทย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2554 2. รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
“ระดับประเทศ” ระดับเหรียญทอง ประจ าปี 2556 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีพุทธศักราช 2556  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการเรียน
การสอน) 

15) นางสาวจงกล เดชปั้น โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ สพม.เขต 42 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ปี 2557  2. รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง “โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม  
ด้วย PPT 21st”)  
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16) นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) สพป.นครปฐม เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจ าปี 2558 2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบ
นักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best ประจ าปีการศึกษา 2558 3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน)  

17) นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล)   
สพป.ราชบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2556  
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อน
ประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง)  

18) นางสาวสมจิต ตาค าแสง โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “สธ” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดารเสี่ยงภัย ประจ าปี 2552 2. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี  
Best of the Best ประจ าปีการศึกษา 2558 4. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา ประจ าปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสุขภาวะในโรงเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบบ้านจันทร์โมเดล)  

19) นายสมาน เผือกอ่อน โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ประจ าปี 2556 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา)  

20) นายสมศักดิ์ แย้มนุ่น โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี สพม.เขต 5   
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปี
การศึกษา 2557 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน 
ท่าช้างวิทยาคารตามอัตลักษณ์ของนักเรียน “ยิ้มง่าย ไหว้เป็น”)                           

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จ านวน 10 ราย ดังนี้    
1. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 6 ราย ได้แก่ 

1) นายจักรกริช บุญเดช สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม (ผลงานทางวิชาการ 
คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินโดยใช้ระบบบริหารงบประมาณ กศน.ต าบล 
(E-budget ต าบล) สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม)  
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2) นายธนากร ดอนเหนือ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย (ผลงานทางวิชาการ 
คือ รายงานผลการด าเนินโครงการการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพ่ือเพ่ิมสถิติการอ่านของ
ประชาชนจังหวัดหนองคาย)  

3) นายธีรยล แสงอ านาจเจริญ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา (ผลงานทางวิชาการ 
คือ กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการในพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา)  

4) นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ สังกัดส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร (ผลงานทางวิชาการ คือ  
1. คู่มือการบริหารเชิงระบบ (System Approach) การใช้หลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม  
และกรุงเทพมหานคร 2. รายงานการบริหารเชิงระบบ (System Approach) การใช้หลักสูตรท้องถิ่น
ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และกรุงเทพมหานคร) 

5) นายชนะ เปรมปรี สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดตาก (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง - พูด ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
ผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง)  

6) นางนภา จิโรภาส สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดก าแพงเพชร (ผลงานทางวิชาการ 
คือ รายงานการบริหารการส่งเสริมการอ่านด้วยรูปแบบหนังสือลอยฟ้า Sky books)   

2. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย ได้แก่  
1) นายภัญญู ภูริศรี สพป.หนองคาย เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล

การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยใช้ NONGKHAI 2S Model พร้อมคู่มือการด าเนินงานโครงการฯ)  

2) นายสิทธิชัย มูลเขียน จังหวัดเชียงใหม่ สพม.เขต 34 (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพ้ืนที่ด้วยการวิจัย  
และพัฒนาเป็นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 : 
กิจกรรมการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)  

3) นายศุภสิน ภูโสมศรี สพป.ขอนแก่น เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล 
การประเมินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)  

4) นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2) 

   
             
           __________________________ 


