
 

ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
 
 
 

   นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕9 เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕9 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 27 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ จ านวน 7 ราย 
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
จ านวน 15 ราย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย และผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ดังนี้     
 

                        หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 จ านวน 5 ราย ดังนี้   
                    1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย ได้แก ่                          
                       1) นายศฏคุณการญ์ จรัสภัสสรสกุล โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เขต ๔๐
(ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง 
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2554  
พร้อมเอกสารประกอบ  2. รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาชีววิทยา ๑ รหัสวิชา ว 31241 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  
พร้อมเอกสารประกอบ) 
  2) นายกฤษดา แสนยะ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร สพม.เขต ๔๑ (ผลงานวิชาการ คือ 
1. รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอนเกม และรูปแบบการสอนเพลง รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  2. รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 
รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเอกสารประกอบ) 
  3) นายประสาน เสถียรพันธุ์ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3  
(ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานวิจัย เรื่อง การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ประเพณีการแห่นางแมวขอฝน
ของชุมชนในอ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รหัสวิชา ส 202013 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมเอกสารประกอบ) 
  4) นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ โรงเรียนบ้านหนองทา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 (ผลงานวิชาการ คือ 
1. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เรื่องการปฏิบัติตนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเอกสารประกอบ  2. รายงานผลการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ไทยน่ารู้ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเอกสารประกอบ)   
 

                  2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่ง 
โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู สพม.เขต 19 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบ 
การบริหารแบบจตุภาคี เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับนักเรียน 
โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  2. รายงานการบริหารงานเพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์) 
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                         หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จ านวน 22 ราย ดังนี้   
                 1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย ได้แก่   
                            ๑) นางสาวสุจิตรา ณ อุบล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดวงดนตรีไทย วงเครื่องสายวงเล็ก 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  2. ครูผู้ฝึกสอน
นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดวงดนตรีไทย วงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554  3. ครูผู้ฝึกสอน
นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย) 
    2) นายถนอม ประสมทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร 
สพม.เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศกีฬาว่ายน้ า  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่  23-31 มกราคม ๒๕๕๙  2. รางวัลชนะเลิศกีฬาว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559  3. รางวัลชนะเลิศกีฬาว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2558  4. รางวัลชนะเลิศกีฬาว่ายน้ า ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 16-27 มีนาคม 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษกีฬาว่ายน้ า สู่ความเป็นเลิศ) 
   3) นางนพวรรณ สาระฆัง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2555  2. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี พ.ศ. 2554  3. รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ พุทธศักราช 2557  4. รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ “การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน และการแต่งกาพย์ยานี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม” 
                    2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ได้แก ่ 
   1) นางสาวฉลาด เสริมปัญญา สพป.ขอนแก่น เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โครงการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (โล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS) ปีการศึกษา 2557 
ระดับดีเด่น ประเภทโครงการ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2. โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
แบบมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมหลักสูตร สาขาการเรียนรู้ท้องถิ่น และการจัดการเรียนการสอนอาชีพพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า
ในสถานศึกษา ปี 2555 - 2557  3. โครงการยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียน คุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2556 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ปี 2556 - 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีพพ้ืนฐานบูรณาการ
ใช้ทรัพยากรและพลังงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนิเทศแบบมีส่วนร่วม) 
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    2) นางละมุล รอดขวัญ สพม.เขต 14 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุด”ี ประจ าปี 2557  2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2557  3. รางวัล คุรุสภา
เข็มทองค า “คุรุสภาสดุดี” ประจ าปี 2557 ประเภทศึกษานิเทศก์ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14) 
                    ๓. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี 
โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557  2. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ประจ าปี 2554 - 2555  3. รางวัลโรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจ าปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ การพัฒนาโรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบบูรณาการสู่กระบวนการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)    
                    ๔. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 14 ราย ได้แก่  
                        1) นายพิรุณ บรรดิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2556 
2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปี 2555 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปี 2556  4. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2556 
5. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน)    
    2) นายอดิศักดิ์ สามงามแสน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2552 3. โครงการ 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการลานธรรมตามรอยพระบาท)  
   3) นายไพศาล โกพัฒน์ตา โรงเรียนวัดแก้ว สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2553  
3. โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในพระราชด าริพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน
คุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และจัดท าแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
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  4) นางส าอางค์ มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) สพป.ชลบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง 2555” ปีการศึกษา 2555  2. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี 2550 
3. ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจ าปี พ.ศ. 2549 4. ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2552 ประเภทผู้บริหาร 5. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ประจ าปี 2550 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดต้นแบบมีชีวิตในโรงเรียน) 
  5) นายรณภพ ตรึกหากิจ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง สพม.เขต 18 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลบัณณาสสมโภช Princess Jubilee Award พุทธศักราช 2558  2. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557  3. รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านส่งเสริม
งานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทองค์กร ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559)  
 6) นายวิรัช สุวรรณโชติ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ า สพป.ระยอง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2558  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 
3. รางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ประเภทองค์กร ปี 2558  4. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า
ระดับประเทศ 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2556 - 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการสร้างฐานการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
 7) นายสงวน เพียเทพ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปี พ.ศ. 2556  
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี ปี พ.ศ. 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) 
 8) นายประภาส นวลจันทร์ โรงเรียนวัดควนเมา สพป.ตรัง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
พระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2554  2. รางวัลพระราชทาน 
ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2556  3. รางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง การพัฒนาการบริหารโรงเรียนวัดควนเมา ตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เพ่ือการด ารง
รักษาสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทานในระดับก่อนประถมศึกษา) 
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 9) นายถวัลย์ คุ้มกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2556 2. การบริหาร
จัดการสถานศึกษาเพ่ือบริการชุมชนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ปี 2556 - 2559   
3. การด าเนินการเพื่อผลิตช่างซ่อมบ ารุง เครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 
ปี 2556 - 2559 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ตามหลักเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน)  
 10) นายก าจร ตันวัฒนา วิทยาลัยการอาชีพตรัง (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน 
ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2554  2. รางวัลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2558  3. รางวัลชนะเลิศผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องล้างและอัดจารบีลูกปืนล้อรถบรรทุก การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์
ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2555 4. รางวัลชนะเลิศผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเขย่าเลือด 
ได้รับรางวัล Honor Awards การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ือส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพตรัง) 
 11) นางราตรี ศรีไพรวรรณ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กรุงเทพมหานคร 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1.  ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ พ.ศ. 2557 โครงการตามรอยเกียรติยศ ครูผู้มีอุดมการณ์และ
จิตวิญญาณครู  2. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจ าปี 2556 3. รางวัล
พระราชทานเข็มเกียรติคุณพระนามาภิไธยย่อ สธ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2553 - 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา 
ลูกพระยาธรรมดีมีทักษะชีวิตฯ) 
 12) นายเสนอเกียรติ พราวศรี โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร สพม.เขต 28  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ  ปี พ.ศ. 2551  2. เครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2552  3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี พ.ศ. 2554 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน)  
 13) นายวิชัย ต่ายธานี โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี 2558  2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” พ.ศ. 2555  3. สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  
การพัฒนาบุคลากรในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้นวัตกรรม TM KIDS 
System สู่ความพอเพียงโรงเรียนวัดทัพหมัน)  
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 14) นายบ าเพ็ญ อินทร์โสม โรงเรียนบ้านส าโรง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 2. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2557  3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน) 
 ๕. มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก ่
นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจ าปี 
2554 - 2555 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2556  3. โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556 - 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาเครือข่าย
แกนน าลูกเสือต้านยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1)  
 

๖. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่  
นายฉลอง พูลสุทธิ์ สพป.ตรัง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประจ าปี
พุทธศักราช 2558  2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556  3. ผลงาน MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 
ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1)   
 

___________________________ 


