ก.ค.ศ. อนุมัติรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญ
ผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ และครูเชี่ยวชำญ

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายสุขุม เฉลยทรัพย์
เป็นประธาน ได้ มีมติอนุมัติใ ห้ข้ำรำชกำรครูแ ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำเลื่อนเป็นวิ ทยฐำนะเชี่ยวชำญ
จำนวน 24 รำย ได้แก่ รองผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ จำนวน 1 รำย ผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ จำนวน 12 รำย
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญ จำนวน ๑ รำย ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเชี่ยวชำญ จำนวน 3 รำย และครูเชี่ยวชำญ จำนวน ๗ รำย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 จำนวน 6 รำย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ จำนวน ๕ รำย ได้แก่
1) นางณัฐิ ยา ศิริส วัสดิ์ โรงเรียนท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 (ผลงานวิช าการ
คื อ 1. การวิ จั ยและพั ฒนาเพลงหรรษาครู ณั ฐิ ยา ประกอบการจั ดการเรี ยนรู้ หน่ วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ศาสนาต่ าง ๆ
ในประเทศไทย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง
ประเพณีทสี่ าคัญของบ้านท่าแร่สกลนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม พร้อมเอกสารประกอบ)
2) นายอาคม สมพามา โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี สพม. เขต 8 (ผลงาน
วิชาการ คือ 1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยโครงงาน
เรื่อง รวมพลังรักษ์ท้องถิ่นดาเนิน สะดวกด้ว ยจิตสาธารณะ กับนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป โดย
โครงงานแบบกลุ่ มสั มฤทธิ์ (STAD) รายวิ ชา ส 40208 การปกครองท้ องถิ่ นของไทย พร้ อมเอกสารประกอบ
2. การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ท้องถิ่นแสนดีสามัคคีสร้างชาติไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด รายวิชา ส 40208
การปกครองท้องถิ่นไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ พร้อมเอกสารประกอบ)
3) นางยุ ว รี มนต์เนรมิต โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป. ตราด (ผลงานวิช าการ คือ
1. รายงานการวิจัย การปลูกฝังนิสัยวินัย เคารพ อดทน ด้วยแบบฝึก “5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย 3 ตามหลักทิศ 6”
ของนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2555 พร้อมเอกสารประกอบ
2. รายงานการประเมิ นโครงการเสริ มสร้ างและพั ฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรมนั กเรี ยน โรงเรี ยนบ้ านเนิ นตะบก
พร้อมเอกสารประกอบ)
4) นายพันศักดิ์ จิตรสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน วิชาโครงการ (3106 - 6001) โดยใช้กระบวนการสอนแบบ Q jigsaw M Model
พร้ อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการใช้ คู่ มื อฝึ กอาชี พระยะสั้ นในวิ ชางานไม้ เบื้ องต้ น สาขาวิ ชา ช่ างก่ อสร้ าง

-2วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เรื่อง การทากระถางกล้วยไม้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน ตาบลบ่อเบี้ย อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเอกสารประกอบ)

5) นายศักดิ์ ศศิกุลกมล วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (ผลงานวิชาการ คือ 1. งานวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาหรับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามมาตรฐานอาชีพช่างติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 2. งานวิชาการอื่น 1) เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม (1105 - 2204) 2) แผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รายวิชาช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (1105 - 2204) 3) เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างซ่อม
จอมอนิเตอร์ LCD LED)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญ จำนวน 1 รำย ได้แก่
นายประภัสร สุภาสอน สพป. สกลนคร เขต 2 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 2. การประเมินโครงการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ปีการศึกษา 2557)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕๕6 เลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ จำนวน 18 รำย ดังนี้
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ จำนวน 2 รำย ได้แก่
1) นางพรพิมล บุญโคตร โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต 34
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงาน
อาชี พ ระดั บ ชั้ น ม.1-ม.3 งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั กเรี ยน ระดั บชาติ ครั้ ง ที่ 61 ประจ าปี การศึ กษา 2554
2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจาปีการศึกษา 2554 3. ครูที่ปรึกษาและฝึกซ้อมให้
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2553 4. ครูที่ปรึกษาและฝึกซ้อมให้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขัน
แปรรูปอาหาร ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2553 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โครงงานบูรณา
การ)

-32) นางจิระภา สินธุประสิทธิ์ โรงเรียนวิจิตราพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต 29
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการพูดสนทนาภาษาญี่ปุ่น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 2. ครูผู้ฝึกสอน
นั กเรี ยน รางวั ล เหรี ย ญทองชนะเลิ ศ กิ จ กรรมการพู ด สนทนาภาษาญี่ ปุ่ น ระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 3. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการพูดสนทนาภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการ
เรียนทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ญ 30205 ภาษาญี่ปุ่น 5)

2. เลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ จำนวน 1 รำย ได้แก่ นายมานพ สัตย์อุดม
โรงเรียนชานาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง สพม. เขต 18 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโครงการโรงเรียนเครือข่าย
เชฟรอน พลังใจ พลังคน ประจาปีการศึกษา 2554 2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ประจาปี 2555 3. ผู้บริหารดีเด่น
ส่งเสริมมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2553 4. ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบต้านยา
เสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจาปี
การศึกษา 2556
3. เลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ จำนวน 12 รำย ได้แก่
1) นางสาวสุภาวดี วงษ์สกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี สพม. เขต 4
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจาปี 2553 2. รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2548 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา)
2) นายนพดล เด่นดวง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
จังหวัดนครปฐม สพม. เขต 9 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2553 2. รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ปี 2553 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ปี 2549 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับโรงเรียนก้าวสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม))
3) นายสมเดช กันทาวงศ์ โรงเรียนแม่ทะวิทยา จังหวัดลาปาง สพม. เขต 35 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน พ.ศ. 2552 3. ต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
4) นายสมัย สังฆะพันธ์ โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. ยโสธร เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมและจริ ย ธรรม ระดับ ประเทศ พ.ศ. 2555 2. ต้นแบบโรงเรียนในฝั น รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2553

-43. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนบ้านคุ้มให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
5) นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี สพม. เขต 4
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2554 2. รางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี 2553 3.
โรงเรี ยนประชาธิ ปไตยตั วอย่ าง ประจ าปี 2555 การพั ฒนางานตามข้ อตกลง เรื่ อง โครงการพั ฒนานั กเรี ยน
แกนนาส่งเสริมสุขภาพ)
6) นายศรัทธา ห้องทอง โรงเรียนบ้านคลองน้าใส สพป. ยะลา เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ” ปี พ.ศ. 2554
2. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2553 3. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ด้านแหล่งการเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2554 รางวัลระดับเหรียญทอง 4. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2553 รางวัลระดับเหรียญทอง 5. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด กิจกรรม
การเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง ปี 2555)
6. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการจัดสร้างแหล่ง
เรียนรู้ประชาคมอาเซียน (โซนอาเซียน))

7) นายวิรัตน์ จันทร์งาม โรงเรียนนิ คมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ปี พ.ศ. 2555 2. เกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่นด้าน
คุณธรรมและจริย ธรรมระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2555 3. รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ตามรอยเกียรติยศ
ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ประจาปี 2554 4. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
ขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2542 5. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2554 6. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี
2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสร้างความเข้มแข็งสถานศึกษาแบบอย่างตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)
8) นายสุรเชษฐ์ พรพานิช โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1.
รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจาปี 2555 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัล
ชนะเลิ ศเหรี ยญทอง ผู้ อ านวยการสถานศึ กษายอดเยี่ ยม ระดั บประถมศึ กษา ขนาดใหญ่ ด้ านบริ หารจั ดการ
ประจ าปี 2555 3. สถานศึ กษาแบบอย่ างการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ และการบริ หารจั ดการตามหลั กปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
หลักสูตรมาตรฐานสากล บนความเป็นอาเซียนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
9) นายชะเอม ชวลิตชัยชาญ โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บารุง) สพป. ตราด
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจาปี 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554”

-53. ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)
10) นายพิริยะ เอกปิยะกุล โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” จังหวัดตราด
สพม. เขต 17 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านองค์กรที่ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจาปี 2555 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬา
ร่มบิน “Paramotor” การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจาปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”)
11) นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สพ
ม. เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบันและ
หน่ วยงานที่ ท าคุ ณประโยชน์ ต่ อพระพุ ทธศาสนา ปี พ.ศ. 2555 2. ข้ าราชการพลเรื อนดี เด่ น พ.ศ. 2555
3. รางวัลชนะเลิศประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่ออัตลักษณ์กุลสตรีผู้นา)
12) นางณพสร สวัสดิบุญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2554 2.
การจั ดสถานที่ เรี ยนรู้ เทคโนโลยี เฉพาะทาง ประจ าปี 2553 (ห้ องปฏิ บั ติ การถ่ ายภาพและตั ดต่ อวี ดิ ทั ศน์ )
3. รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน การประกวดโคมแขวนประเภทดอกไม้สด ประจาปี 2554 4. รางวัลชนะเลิศโล่
พระราชทาน การประกวดโคมแขวน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยจัดห้องเรียนปฏิบัติการเป็นห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง)

4. เลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญ จำนวน 1 รำย ได้แก่
ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ สพม. เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
พ.ศ. 2550 2. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น พ.ศ. 2554 3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน พ.ศ. 2554 การ
พั ฒนางานตามข้ อตกลง เรื่ อง การจั ดท าโครงการสุ ดยอดผู้ บริ หารคุ ณธรรมสร้ างมาตรฐานที่ มี คุ ณภาพสู งสุ ด
โดยสร้างจากแนวคิดเชิงธรรม)
5. เลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญ จำนวน 2 รำย ได้แก่
1) นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร สพป. นครปฐม เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี พ.ศ. 2554 2. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2554-2555 3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น
พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 “นครแห่ง
คุณภาพการศึกษา”)

-62) นายอภิชัย กรมเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (อันดับที่ 1 ของประเทศ) 2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2) ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (อันดับที่
1 ของประเทศ) 3. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาที่ มี ผ ลการบริ ห ารจั ด การกลยุ ท ธ์ ข อง สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ 2555 ระดับดี เยี่ ยม (สพป. ยโสธร เขต 1) 4. เครื่องหมายเชิ ดชูเกียรติ “คุรุสดุ ดี ” พ.ศ. 2554
5. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2554-2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการบริหารจัดการศึกษาตาม
กลยุทธ์ของ สพฐ. ประจาปีงบประมาณ 2556)
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็ นชอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ มี
ผลงานดีเด่น ที่ป ระสพผลส าเร็ จ เป็ น ที่ป ระจักษ์ จานวน 14 ราย ให้ เ ป็นผู้ มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิ น
จากนั้นสานักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อและผลงานทางเว็บไซต์ www.otepc.go.th เพื่อเปิดโอกาสให้มี
การคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงาน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน
_______________________________

