


 
ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

 
 
 

   นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 13/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี 
นายสุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 31 ราย ได้แก่ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 15 ราย และครูเชี่ยวชาญ 
จ านวน 16 ราย ดังนี้     
 

                      หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
                    1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวอุไร ด าศรี โรงเรียน
สตรีปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (ผลงานวิชาการ คือ  1. การพัฒนาชุดการเรียนการสอน 
เรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม รายวิชาเพ่ิมเติม ชีววิทยา 6 รหัสวิชา ว 33242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และความร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมเอกสารประกอบ     
2. การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนสตรีปากพนัง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเอกสารประกอบ) 
 

                    หลักเกณฑ์ฯ ว 5/๒๕๕4 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายพุทธพงศ์ เลขะวิพัฒน์  

โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553  2. ผลิตผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2552  3. ครูดีในดวงใจ ปี 2549  
ข้อเสนอในการพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยในการสร้างบทเรียน e-Learning 
ไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนของโรงเรียนปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน) 
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕๕6 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 29 ราย ดังนี้ 
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 14 ราย ได้แก่  
 1) นายสมนึก ด านุ้ย วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศ

หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2554  2. รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม  
ปีการศึกษา 2553  3. รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทแขนกลอุตสาหกรรม)  

 2) นางสาวรัชนี วิภากูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อปฐมวัย ประเภทเดี่ยว งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552  2. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี 2552  3. รางวัลพระราชทาน 
ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2555 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย) 
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 3) นางมยุรีย์ อัฐวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปี พ.ศ. 2552  2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประจ าปี 
พ.ศ. 2554  3. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี พ.ศ. 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาวิธีการสอน 
ที่เน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดโดยใช้กิจกรรมตามรอยพ่อสู่ชีวิตพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 
(เทศรัฐราษฎร์นุกูล))  

 4) นางชูกิจ แก้วเหล็ก โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น  2. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. 2556 3. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1)  

 5) นายชนารัตน์ ค าอ่อน โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง สพม. เขต 18  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Imagine Cup Junior การพัฒนาซอฟแวร์เกมส์ ประเภท “Software Design 
Game on Windows Phone” ทีม Triple House ปี 2555  2. รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
ประเภทโปรแกรมเพ่ือความบันเทิง ระดับนักเรียน ปี 2553  3. รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
ประเภทโปรแกรมเพ่ือความบันเทิง ระดับนักเรียน ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้าน ICT ของโรงเรียนระยองวิทยาคม) 

 6) นางสุมลรัตน์ บริเอก โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.) ประจ าปี
พุทธศักราช 2551  2. รางวัลครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2554  3. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
(สกสค.) ปี  2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และนักเรียนอ่านไม่ออก 
เขียนไม่คล่อง จ านวน 10 คน โดยใช้แบบฝึกทักษะ จ านวน 5 ชุด) 

 7) นางอ าไพ น่วมศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1  (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2554 ปฐมวัยดีเด่น  2. ครูดีในดวงใจ 
ประจ าปี 2556  3. รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ (Teacher Awards) 
ปี 2545 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การใช้ข่าวสร้างสถานการณ์จ าลอง เพ่ือพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม
และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/7) 
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 8) นางสุนทรีย์ ทองอินทร์ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น  
2. รางวัลบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปี 2544  3. รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา อุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน” ปี 2554  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาทักษะกระบวนการท างาน
ศิลปะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระเพ่ิมเติม) รหัสวิชา 22201 ชุดศิลป์สร้างสรรค์สู่งานอาชีพ) 

 9) นายวสันต์ ภูเกิดพิมพ์ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการสร้างแบบจ าลอง ระดับชั้น ม.1 - 3 ประเภททีม ไม่เกิน 8 คน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2552  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
ปี พ.ศ. 2555  3. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
ทักษะทางลูกเสือโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือและวิชาพิเศษของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

 10) นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม สพม. เขต 22 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2555  ผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ รางวัล
ระดับเหรียญทอง ด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง “แบบ ปพ.5 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง 2551 
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม” 2. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 
ประจ าปีการศึกษา 2554 3. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบูรณาการนวัตกรรมแบบ ปพ.5 
อัตโนมัติกับนวัตกรรมแบบ ปพ.6 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551) 

 11) นางวัลภา แปงศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า สพป. เชียงราย เขต 2  (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี พ.ศ. 2555  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2555   
3. รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ รางวัลครูเกียรติยศ สาขาการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2545 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสร้างคนสร้างโอกาส นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
ชุมชนบ้านป่าก่อด า) 

 12) นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา จังหวัดสกลนคร สพม. เขต 23  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ประเภททีม ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2552 
2. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553   
3. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจ าปีการศึกษา 2554 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการแปรรูปข้าวฮางงอกต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ) 
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 13) นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3  (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2555  2. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง 61  
ปีการศึกษา 2554  3. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554  4. ครูผู้ฝึกสอน 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านหุ่นยนต์
บังคับมือโดยใช้สื่อประสม) 

 14) นางอรุณรุ่ง พงษ์ศรี โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ดีเด่น  2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง โครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปี 2554 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  3. บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปี 2544 
ด้านการพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดการเรียนรู้
โดยใช้นวัตกรรม 3 บท ตามกรอบ APDE Model ที่มีผลต่อทักษะการคิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) 

  

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 15 ราย ได้แก่  
 1) นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2554  2. รางวัลชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ทักษะการออกแบบตัดเย็บชุดล าลองวัยรุ่น 14 -15 ปี  
ปีการศึกษา 2555  3. รางวัลยอดเยี่ยม “ฝ้ายทอใจ” ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไร้พรมแดน (ศูนย์อินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) 

 2) นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2553  2. รางวัลพระราชทาน 
ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2552  3. รางวัลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2549 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูและบุคลากร “English Camp”) 

 3) นางพัชรา วงศ์ค าตัน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี  สพป. ล าพูน เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ พ.ศ. 2554  2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ด้านวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2555  3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2554  4. ห้องสมุดโรงเรียน 
(ขนาดเล็ก) ดีเด่น ระดับประเทศ พ.ศ. 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา) 
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 4) นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจ าปี 2555  2. รางวัลโรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจ าปี 2554  3. รางวัลโรงเรียนที่รักษามาตรฐานโรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่างต่อเนื่อง ประจ าปี 2553  4. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อน
ประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง สถานศึกษารางวัล
พระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก)  

 5) นายสมชัย อ่อนแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ   
1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2550  3. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน 
รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2552  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา) 

 6) นายประทีป เพ็ชรจ ารัส โรงเรียนบ้านน้ ากระจาย สพป. สงขลา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษา
พอเพียง 2555”  3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการบริหารจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ โดยภาคีเครือข่าย 
“บวร โมเดล” กรณีโรงเรียนบ้านน้ ากระจาย) 

 7) นายวิเชียร โชติช่วง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลที่ 1 ระดับประเทศประเภท ศรช. ในเขตพ้ืนที่เฉพาะกิจภาคใต้ 
ประจ าปีพุทธศักราช 2554  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัล กศน. 
ต าบลดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กศน. ต าบลท่าประดู่ ต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต)  

 8) นางณัฐกฤตา พึ่งสุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
2. ผู้บริหารสถานศึกษาประเภทเขต/อ าเภอ ดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2551  3. สถานศึกษาดีเด่นในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีพุทธศักราช 2549 ศูนย์ กศน. อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  4. รางวัลจัดมุม
หนังสือเพ่ือส่งเสริมการอ่าน ดีเด่น ประเภทในบ้าน ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ.  2554 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ กศน. ต าบลและศูนย์การเรียนชุมชนโดยให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืน) 
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 9) นายถนอมจิต อินทอง โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ปี 2550  2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555  3. รางวัลเสมา 
ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา) 

 10) นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ปี 2555  2. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เกมผ่ามิติระบบ
จ านวนจริง เหรียญทองด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ปี 2552  3. รางวัลผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน
ระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การศึกษาผลการพัฒนาโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วยหลักการของลูกเสือ และมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด  
(QAD) ภายใต้แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน) 

 11) นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จังหวัดนครพนม สพม. เขต 22 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโล่เกียรติคุณเป็นบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ปี 2554   
2. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2553 ประเภทผู้บริหาร  3. รางวัลเกียรติบัตรได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2555  4. รางวัลเกียรติบัตรได้รับการรับรองเป็นต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนประจ าอ าเภอ) ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคม) 

 12) นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านบัวโคก (บัวโคกราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2555 ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี พ.ศ. 2552  3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 13) นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ า สพป. นครราชสีมา เขต 5 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจ าปี 2545  2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555  
3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2554  4. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 3 ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันเน้นคุณธรรม จริยธรรมและบูรณาการศีลธรรมในโรงเรียน) 

 14) นายพานิช ศรีงาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดประชาชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2555   
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. โล่ประกาศเกียรติคุณ กศน.ต าบลดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2553  
4. คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจ าปี 2554  5. โล่ประกาศเกียรติคุณ กศน. อ าเภอดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2553 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ าเภอเสนา 
มีชีวิตโดยใช้กลยุทธ์การตลาด) 
 15) นายธ ารงค์ หน่อเรือง โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป. ล าพูน เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2554   
2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2555  3. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ) 
 

______________________________ 
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