ก.ค.ศ. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕9 เมื่อวันพุธที่ 2๘ กันยายน ๒๕๕9 ได้มมี ติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน ๓๔ ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ จานวน 8 ราย
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 22 ราย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน ๑ ราย และศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 จานวน ๔ ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน ๑ ราย ได้แก่ นางสมปอง ม้ายอุเทศ โรงเรียนวัด
ดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต ๑ (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการโดยการใช้โปรแกรม GPS
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องรูปเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเอกสารประกอบ 2. ผลของการใช้
แบบฝึกที่เน้น กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้บันได 5 ขั้น เรื่อง บทประยุกต์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน ๓ ราย ได้แก่
1) นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
รูปแบบการบริหารโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบยั่งยืนโดยความร่วมมือของภาคีเข้มแข็ง วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ 2. การประเมินโครงการการประชุมสัมมนาและนาเสนองานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ
ครั้งที่ 3)
๒) นายวิมล วีระโจง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบ
การบริ หารจั ดการสถานศึ กษาตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง เพื่ อพั ฒนาการประกั นคุ ณภาพภายใน
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ๒.ผลการดาเนินงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ)
3) นายชาญทนงค์ บุญรักษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ผลงานทางวิชาการคือ 1. การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ๒. โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จานวน 30 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 7 ราย ได้แก่
๑) นางศรั ญญา กิจเจริญสิ น วิทยาลั ยอาชี วศึ กษาเชียงใหม่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวั ล
ครู ภาษาไทยดี เด่ น (รางวั ล เข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ จ ารึ ก พระนามาภิ ไ ธยย่ อ สธ. ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2554)
2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยดีเด่น 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2557 4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจาปีการศึกษา 2558 การพัฒนางาน
ตามข้ อตกลง เรื่ อง การพั ฒนาชุ ดการสอนที่ เน้ นกิจกรรมโครงการในวิ ชาภาษาไทยเพื่ อสื่ อสารในงานอาชี พ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่)

-2๒) นางตวงทิ พย์ ทะแกล้ วพั นธุ์ โรงเรี ยนบุ ญวาทย์ วิ ทยาลั ย จั งหวั ดล าปาง สพม. 35
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการสอน ประจาปี 2556 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนาการสอน
วิชาลีลาศ สาหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
3) นางวันเพ็ญ เหลืองอรุณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ สพม.6 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติจารึก
พระนามาภิไธยย่อ สธ.) ปี พ.ศ. 2556 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียตริ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2557 3. รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับประเทศ ประเภทบุคคล ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ ประจาปี 2557 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมการขับเสภาเพื่อพัฒนาสร้างเสริมคุณธรรมดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและมรดกไทย)
4) นางจารุ ณี น้ อยนริ นทร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม สพม.เขต ๒2
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปี 2556
2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ด้านวิชาการ ปี 2557 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิ ศระดับ
เหรี ยญทอง ครู ผู้ สอนยอดเยี่ ยม ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ด้ านวิ ชาการ ปี 2558
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขี ย น เรื่ อ งประเพณี ก ารแสดงแสกเต้ นสากชนเผ่ าพื้ น เมื อ ง จั งหวั ด นครพนม กลุ่ มสาระการเรีย นรู้
ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม)
5) นางสุนันท์ เกตุกราย โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บารุง) สพป.นนทบุรี เขต 2
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษา บูรณาการด้านวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 2557 2. ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ประจาปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ “พัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสู่วิถีชีวิตที่พอเพียงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปัญหาในชุมชนเป็นฐาน”)
6) นางจุไรวรรณ เคลื่อนคล้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สพม. เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2552 2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2552 3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
บังคับมือ รายการ Gundam การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี Thailand Robofest Junior 2012 4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ Gundam

-3ถ้ว ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันหุ่ นยนต์ยุว ชนชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ 3 (Thailand Robofest Junior 2014) การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
ส่ งเสริ มศักยภาพผู้ เรี ยนด้ านเทคโนโลยี หุ่ นยนต์ บังคั บมื อ โดยการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางสะเต็ มศึ กษา
(STEM Education))
7) นายจันทร์ ติยะวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา สพม. เขต 31 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Innovation Teachers Leadership Award ประจาปี 2559
2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับประเทศ (OBEC AWARDS) ประเภทบุคคล
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 3. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับประเทศ
(OBEC AWARDS) ประเภทบุคคล ครูผู้ สอนยอดเยี่ยม ระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้ านบริ หารจั ดการ ปี การศึ กษา 2557 4. รางวั ลชนะเลิ ศเหรี ยญทอง รางวั ลทรงคุ ณค่ า สพฐ. ระดั บประเทศ
(OBEC AWARDS) ประเภทบุคคล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอน PPP C AA
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา (The PPP C AA Teaching Model Developing of
Sura Nari Wittaya School’s Grade 8 Students))
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 19 ราย ได้แก่
1) นายราลึก สนพราย โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุส ดุดี ” ปี พ.ศ. 2555
3. โครงการ “บ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย” ในพระราชด าริ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 - 2558
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)
2) นายเสน่ ห์ โสมนั ส โรงเรียนบ้ านหั ววัง สพป.สุ พรรณบุรี เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คื อ
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 2. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจาปี 2558 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2557
การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่ อง โครงการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)
3) นายกิจจา เก่งการไถ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป.ชุมพร เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวั ลโรงเรี ยนต้ นแบบทรู ปลู กปั ญญาระดับดีเยี่ยม ประจาปี 2557 2. รางวัลโรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพ
ระดับเพชร ปี 2556 3. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจาปี 2556 การพัฒ นางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ)

-44) นายภักดี เนื่องเยาว์ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2548 2. รางวัลเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชั้นที่ 1 ปี 2554 3. รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทาคุณประโยชน์ ด้านส่งเสริมงาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเภทองค์กร ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทย ได้แก่
นักเรียนชมรมดนตรีไทย โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ตาบลเคียงซา อาเภอเคียงซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
5) นายสิทธิชัย รังสัย โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป.สุรินทร์ เขต 2 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลพระราชทานประเภท
สถานศึ กษา ระดั บประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2550 3. รางวัลเครื่ องหมายเชิ ดชู เกียรติ
“คุรุสดุด”ี ปี 2543 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ “นักเรียนดี ศรีสนิทราษฎร์”)
6) ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กรุ งเทพมหานคร สพม. เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558
2. รางวั ลข้ าราชการพลเรื อนดี เด่ น ประจ าปี 2557 3. รางวั ลสถานศึ กษาแบบอย่ างการจั ดการเรี ยนรู้
และการบริ หารจั ดการตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง “สถานศึ กษาพอเพี ยง” ประจ าปี 2556
4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียน/นักศึกษา ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประจาปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล)
7) นายณรงค์ ศิลปาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บารุง) สพป. สระบุรี
เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 2. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ด้ านการศึ กษา ปี การศึ กษา 2558 3. โรงเรี ย นที่ มี ผ ลงานการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
ระดับประเทศ ประจาปี 2557 ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียน
อนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บารุง))
8) นายสุเทพ เจริญสันดร โรงเรียนสายน้าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. สถานศึ กษาพอเพี ยงแบบอย่ างการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ และการบริ หารจั ดการตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. โรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ประจาปีการศึกษา 2558 3. สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียน O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2556 - 2558 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การสร้างความตระหนักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
9) นายธนู มี สั ต ย์ โรงเรี ย นวั ด เวฬุ วั น สพป.เชี ย งใหม่ เขต 4 (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2558
2. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2556
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ปี 2554 - 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาการจัด

-5การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สู่ โรงเรี ยนแห่ งมาตรฐานสากล และมีคุณภาพ มี บรรยากาศและสิ่ งแวดล้ อม
ที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้)
10) นายธิรัตน์ สุภาภรณ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. สถานศึ กษาแบบอย่ างการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตระดับประถมศึกษา
ครั้งที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2558 Thailand Music Competition (TIMC) 3. สถานศึกษาต้นแบบด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว ประจาปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
สถานศึกษาต้นแบบการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด)
11) นายปรีดา ธีระราษฎร์ โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. สถานศึ กษาแบบอย่ างการจั ดกระบวนการเรี ยนการสอนและการบริ หารจั ดการตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง ประจ าปี 2556 “สถานศึ กษาพอเพี ยง 2556” 2. โรงเรี ยนรางวั ลพระราชทานระดั บ
ประถมศึกษา (ขนาดใหญ่ ) ปี 2554 3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจาปีการศึกษา
2556 - 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน)
12) นายกาจร วงศ์จันทรวิรัช โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2558 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554”
3. เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ประจาปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลตาก)
13) นายมนตรี นาคประคอง โรงเรียนกาแพงวิทยา จังหวัดสตูล สพม. เขต 16 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”
3. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจาปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่ อง โครงการพั ฒนาแผนการเรี ยนรู้ ร ะดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายเน้ น 5 กลุ่ มอาชี พ โดยใช้ ห ลั กคิ ดของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
14) นายธวัช นะติกา โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชู เกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2556
3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์จัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

-615) นายปรีชาญ คาปินไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป.พะเยา เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติคุณพระนามาภิไธยย่อ สธ จากสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2557 2. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจาปี 2554 - 2555
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2550 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการขับเคลื่อน
ลูกเสือ - เนตรนารี จิตอาสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก)
16) นายอุ ทัย จิ กยอง โรงเรี ยนบ้านห้ วยห้ า สพป.ล าพูน เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คื อ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ สดุดี” ปี พ.ศ. 2550 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพีย 2556”
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง ปี 2555 - 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการจัดบ้าน
ภูมิปัญญาการเรียนรู้วิถชี ีวิตชุมชน โรงเรียนบ้านห้วยห้าเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
17) นายกมล หทัยดารงวิทยา โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2555 ๒.รางวัลโรงเรียน
พระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2557 3. รางวัล ต้นแบบสภานักเรียน
ระดับประเทศ ประจาปี 2557 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา)
18) นายเตรี ยมชั ย อุ ทัยวั ฒน์ โรงเรียนวัดม่วง สพป.ราชบุ รี เขต 2 (ผลงานดี เด่นฯ คื อ
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” ๒.รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2554
3. เสมา ป.ป.ส. ดีเด่น “โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ประจาปี 2557 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน)
19) นายส าอาง บุ ญเกิ ด ศู นย์ กศน.อ าเภอศรี นคร จั งหวั ดสุ โขทั ย (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2555 ๒.รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจาปี 2556 3. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษา
พอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่หมู่บ้านต้นแบบชุมชน
“คนเข้มแข็ง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจาตาบล ในอาเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย)
3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย ได้แก่
1) นายวิบูลย์ โพธิลุขา สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2542 ๒.รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจาปี 2553 3. สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี พ.ศ. 2559)

-72) นายอุ ทั ย เกื้ อ เพชร สพป.พั ง งา (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ 1. ข้ าราชการพลเรื อนดี เด่ น
ประจาปีพุทธศักราช 2556 ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2557 3. เสมา ป.ป.ส. ดีเด่น
ประเภทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา รวมใจต้านภัยยาเสพติด)
4. มีวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ได้แก่
นายสิทธิชัย กีรติคุณากร สพป.อุทัยธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเหรีย ญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
ประจาปี พุทธศักราช 2554 - 2555 ๒. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พุทธศักราช 2557
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
การดาเนินงานกิจการลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2)
5. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ได้แก่ นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต
สพป.สุ พรรณบุ รี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี ” ประจาปี 2557
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา
2555 - 2557 ระดั บชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สู งกว่ าค่ าเฉลี่ ยระดั บประเทศ 3 ปี ต่ อเนื่ อง การพั ฒ นางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนระดับประถมวัยด้วยการสอนแบบ
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา)
____________________________

