ก.ค.ศ. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 5/๒๕๖2 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 9 เมษายน ๒๕๖2 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน 27 ราย ได้แก่
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 6 ราย วิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ ยวชาญ จ านวน 13 ราย และวิท ยฐานะผู้ อ านวยการสานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
เชี่ยวชาญ จานวน 7 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย
ได้ แ ก่ นางธั ญ มั ย แฉล้ ม เขตต์ โรงเรี ย นบางกะปิ กรุ ง เทพมหานคร สพม.เขต 2 (ผลงานวิ ช าการ คื อ
1. การพัฒ นางานนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ พร้อมเอกสารประกอบ
2. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง กลุ่มวิชาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
บางกะปิ พร้อมเอกสารประกอบ)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จานวน 19 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 6 ราย ได้แก่
1) นางสุดาพร เจริญพร โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี สพม.เขต 29
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2558 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น
3. รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง รางวัลลาดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภท SHOOTING หญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาเปตอง)
2) นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลาภู สพม.เขต 19
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ด้านวิชาการ ประจาปีพุทธศักราช 2556
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2557 3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี
พุทธศักราช 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์)
3) นางนัน ทยา พรหมกูล โรงเรีย นกัล ยาณวัต ร จัง หวัด ขอนแก่น สพม.เขต 25
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจาปีการศึกษา 2555
2. รางวั ลครู ผู้ ฝึ กสอนนั กเรี ย น ได้ รั บ รางวั ลระดั บเหรี ยญทองชนะเลิ ศ กิ จกรรมการประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจาปีการศึกษา 2556 3. รางวัล
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจาปีการศึกษา 2557 การพัฒ นางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการ “ค่ายพัฒนาแกนนามารยาทไทย”)

-24) นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด
สพม.เขต 27 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศครูผู้นาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับประเทศ
“Thailand Innovative Teacher Leadership Award” โดยสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2556
2. ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยกรมส่งเสริม
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ประจาปี 2557 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรสุ ภาสดุด”ี โดยคุรุสภา ประจาปี 2558
4. รางวั ลชนะเลิ ศ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ โครงการ Thailand Social Media Awards ปี 2014
ระดับประเทศ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2014 5. รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โครงการ Thailand Social Media Awards ปี 2013 ระดับประเทศ โดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2013 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒ นาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
บูรณาการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์)
5) นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 2
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อโครงงาน “360
องศาแก้ปัญหาการเกิดช่องว่างระหว่างรูป ” ระดับประถมศึกษา ประจาปีพุทธศักราช 2550 2. รางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจาปี 2552
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนาความสามารถในการทามินิโครงงานคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อประสม)
6) นางนิตยา ทองเนียม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจาปี 2556 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุส ดุดี” ปี 2557 3. รางวัล ครูภ าษาไทยดีเด่น (รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ)
ประจาปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒ นาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการแต่งบท
ร้อยกรอง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคผังความคิด สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 13 ราย ได้แก่
1) นายประสิทธิ์ ชาญศิริ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม สพม.เขต 26
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ประจาปี 2554 3. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
2) นายนพดล ศิริโชติ โรงเรียนบ้านผือฮี สพป.ยโสธร เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”
3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจาปีพุทธศักราช 2556
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)

-33) นางแพวิพา ภูสงัด โรงเรียนบ้านโคกผักหอม สพป.อุดรธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2556 2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556
“สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2558 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ โรงเรียนบ้านโคกผักหอม)
4) นางธิดาวรรณ นาคเสน โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี
สพม.เขต 20 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2558 2. รางวัล
เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2556 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้และการบริห ารจั ดการตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษา
พอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
5) นายภิ ญ โญ จิ น ตนปั ญ ญา โรงเรีย นทุ่ งยาวผดุ งศิ ษ ย์ จั งหวัด ตรัง สพม.เขต 13
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2557
2. รางวัล โรงเรีย นต้น แบบสภานั กเรีย น ระดับ ประเทศ ประเภทมัธยมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจาปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริม
และพัฒนาการดาเนินงานห้องเรียนสีขาว โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน)
6) นางสาวละมั ย แป้นจุล สี โรงเรียนบ้านซา สพป.ตรัง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คื อ
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท
ประถมศึกษา ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจาปีพุทธศักราช 2556
2. รางวัล สถานศึ กษาแบบอย่ างการจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู้และการบริห ารจัด การตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ประจาปี 2542 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะพอเพียงสาหรับนักเรียน)
7) นางบุษ บา ช่ว ยแสง โรงเรียนบ้า นหมากตูม ดอนยานาง สพป.อุด รธานี เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช 2558 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ประจาปี 2555 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง)
8) นางมาตา แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2554 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ประจาปี 2555 “สถานศึกษา
พอเพียง 2555” 3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจาปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา)

-49) นายโกวิท หมื่นทา โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทานสถานศึกษาระดับ ประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2556 2. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุส ดุดี” ประจาปี 2557 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสภานักเรียน)
10) นายนิคม ผัดแสน โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2556
3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีงามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
11) นางวราลัก ษณ์ อุด มทรัพ ย์ โรงเรีย นบ้า นเวีย งหวาย สพป.เชีย งใหม่ เขต 3
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา โครงการ
นานมีบุ คส์ รี ดดิ้ง ประจ าปี 2558 2. รางวัล ชนะเลิ ศ โรงเรียนส่ งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ
โครงการนานมีบุค ส์รีดดิ้ง ประจาปี 2556 3. รางวัล สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนบ้านเวียงหวายสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ)
12) นายสมศักดิ์ เจริญคา โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อานวยการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ปี 2558 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ปี 2557
3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาห้องสมุด
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
13) นายประดิษฐ์ คามี โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต 2
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2552 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจ าปี พุ ทธศักราช 2554 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒ นางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตร โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม
(ปงประชานุกูล) ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 มีวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
จานวน 7 ราย ได้แก่
1) นายเสนอ ทองจี น สพป.นครศรี ธ รรมราช เขต 1 (ผลงานทางวิ ช าการ คื อ
รายงานการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1)

-52) นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ สพป.แพร่ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 2. รายงานผลการดาเนินงาน โครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี)
3) นายถาวร คูณิรัตน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงาน
การประเมินการพัฒนายุทธศาสตร์และมาตรการสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 5 2. รายงานผล
การดาเนินงานโครงการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยด้วยแนวคิด Montessori สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5)
4) นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การรายงาน
การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษในโรงเรีย น สั งกัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 2. รายงานการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3)
5) นายคาปุ่น บุญเชิญ สพป.สุรินทร์ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1)
6) นางภานิชา อินทร์ช้าง สพป.สุรินทร์ เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การด าเนิ น งานส่ งเสริ มปั จจั ยพื้ น ฐานเพื่ อลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึ กษา ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2)
7) นายประสงค์ สุภา สพป.นครพนม เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการดาเนิน
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดยใช้แนวทาง “2 ปลูก 3 ปรับ” ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2)

__________________________

