
ก.ค.ศ. อนุมัติรองผู้อ านวยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้อ านวยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

 
 
 

  นางรัตนา  ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งมี รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ 
เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
จ านวน 25 ราย ได้แก่ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 15 ราย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ราย และครูเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย ดังนี้     
 

  หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 จ านวน 7 ราย ดังนี้ 
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย ได้แก่  
 1) นางฉันทนา ศรีปราโมช โรงเรียนอาสนาราม “เปล่งอุปถัมภ์” สพป. นครราชสีมา เขต 7  

(ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรง ด้วยการจัดการเรียนรู้  
แบบร่วมมือ เรื่องการเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมเอกสารประกอบ)  

 2) นางบังอร สมบัติ โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 (ผลงานวิชาการ คือ 
1. รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวหมู พร้อมคู่มือด าเนินกิจกรรม 
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวหมู ปีการศึกษา 2555  2. รายงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเอกสารประกอบ) 

 3) นายธีระ ฉายสุริยะ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 (ผลงาน
วิชาการ คือ 1. รายงานการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมบทเรียนส าเร็จรูปประกอบ 
ภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 15 เล่ม  2. หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
วิชาพระพุทธศาสนา สาขาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3. หนังสือส่งเสริมคุณธรรมค ากลอน  
ชุด “เด็กดีบ้านสีเสียด” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) 

 4) นายสุพล ศรอารา โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชบุรี สพม. เขต 8 (ผลงาน
วิชาการ คือ 1. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
กับการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการพัฒนาคู่มือการดูแล
สุขภาพตนเองของวัยรุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3. คู่มือการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่น)   
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2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางนุติยาพร วงษ์เณร
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาครูทัศนศิลป์โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้การวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความสามารถด้านสุนทรียภาพของนักเรียน พร้อมเอกสารประกอบ   
2. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการปรับปรุงรายวิชาพ้ืนฐานที่เน้นอาเซียน พร้อมเอกสารประกอบ)      

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่
นายนุกูล นิยมไทย สพป. พิจิตร เขต 1 (ผลงานวิชาการ คือ 1. รูปแบบการบริหารสารสนเทศในสถานศึกษา 
3M - MENIT ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พร้อมเอกสารประกอบ 2. องค์ประกอบ 
การบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1) 

4. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายโสภณ มาตราสงคราม 
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการที่เข้มแข็งโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
2. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร)  

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕๕6 จ านวน 16 ราย ดังนี้ 
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 14 ราย ได้แก่  
 1) ว่าที่ พันตรีวานิช สมชาติ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Eco Challenge 2011 - 2012 ประเภท 
รถต้นแบบ (Internal Combustion Engine) ประจ าปี 2555  2. รางวัลสถิติสูงสุด อันดับ 1 ระดับประเทศ 
ประเภทรถประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษาประจ าปี 2554  3. รางวัลเกียรติยศสูงสุด ระดับประเทศในการ
แข่งขันฮอนด้า ประหยัดเชื้อเพลิง ประจ าปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริม 
การจัดท าสิ่งประดิษฐ์ในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร)   

 2) นางสาวชมพูนุช บัวบังศร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง 
ประจ าปีการศึกษา 2551  2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ 
ประจ าปีการศึกษา 2555  3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2554  4. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2553 
“สถานศึกษาพอเพียง 2553” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการท าวิจัย 
และนวัตกรรมส าหรับครูและนักเรียน นักศึกษา)  

 3) นายสมเจตน์ สัจจเขต โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวล าภู เขต 2  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปี
การศึกษา 2555  2. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2555   
3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ให้มีคุณภาพทุกด้านยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง) 
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 4) นายสมชาย ภัทรวิวัฒนพงศ์ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ จังหวัด
พิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2555  2. รางวัลพระราชทานเสาเสมา
ธรรมจักรประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปี พ.ศ. 2554 
3. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี พ.ศ. 2550 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ  
สร้างบุญบารมีท าความดีเข้าพรรษาประจ าปี พ.ศ. 2556)  

 5) นางวรรณี พุ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2554 
2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2555  3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554 ” 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย)   
 6) นายอ านาจ แก้วรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2554   
2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจ าปี 2555  3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษา
พอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารงานสถานศึกษาสู่มาตรฐานโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน) 
 7) นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ สพม. เขต 33 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2538 
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์  2. รางวัลพระราชทานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
ประจ าปีการศึกษา 2543 โรงเรียนสวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์  3. รางวัลพระราชทานสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2548 โรงเรียนสุรพินท์วิทยา จังหวัดสุรินทร์  4. สถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” 5. รางวัลพระราชทานโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ชนะเลิศประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รายงานการนิเทศส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้รูปแบบการบริหาร  
อย่างมีส่วนร่วม) 
 8) นายชูพงษ์ ก าลังงาม โรงเรียนวัดกลางครูเวียง สพป. นครปฐม เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดกลาง)  
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2554  2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา โรงเรียนรางวัล
พระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2555  3. โรงเรียน
ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ. 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนวัดกลางครูเวียง) 
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 9) นางสาวนวลแสง สูคีรี โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง สพม. เขต 13 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2553   
3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ พ.ศ. 2553  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  
การพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนกันตังพิทยากร)   
 10) นายมานิตย์ วงศ์ค าตัน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่  สพป. ล าพูน เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2554  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2555  3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555  4. รางวัล ป.ป.ส. ระดับดีเด่น พ.ศ. 2554  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน ส่งเสริมความเป็นเลิศ ICT ในการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่)  
 11) นายถาวร เกษณา โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ล าปาง เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี พ.ศ. 2554  2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจ าปี 
พ.ศ. 2555  3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ) 
 12) นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สพม. เขต 35  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวน 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปีการศึกษา 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 
3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประจ าปีการศึกษา 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โรงเรียน
รางวัลพระราชทาน (โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน)) 
 13) นายสุนทร พลรงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2555  2. การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ประจ าปี 2553  
3. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดไทย ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2555  4. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการขยายบทบาท
ศูนย์บริการวิชาชีพส าหรับชุมชน) 
 14) นายเสกสรร เห็นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2553   
2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2554   
3. รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรรมจักร ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2555  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
ก่อนประถมศึกษา)  
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2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี สพป. พิษณุโลก เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายอดเยี่ยม ประจ าปี 2554   
2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2555  3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2555  
4. รางวัลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 ระดับดีเยี่ยม การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
งานปฐมวัยภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)  

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย ได้แก ่
 1) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร สพป. พิษณุโลก เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล

ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปี 2554  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจ าปี 
2542  3. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2554 - 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
เราจะสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง สู่สังคมไทย สังคมโลก)               

 2) นายธวัชชัย อุ่ยพานิช สพป. ระยอง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. เครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2544  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการบริหารจัดการกลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีเยี่ยม ประจ าปีงบประมาณ 2554  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีผลการบริหารจัดการกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีเยี่ยม 
ประจ าปีงบประมาณ 2555  4. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 “ระยอง 2 โมเดล”)   

3) ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ สพม. เขต 17 จังหวัดจันทบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2552  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบ  
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2552  3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจ าปี 2555 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17) 

 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มี
ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ จ านวน 69 ราย ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน  
ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อและผลงานทางเว็บไซต์ www.otepc.go.th เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการ
คัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงาน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน  

 
_______________________________ 
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