
 
 

ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 
 
 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/๒๕๖2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน ๒๕๖2 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 38 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
จำนวน 20 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. 
จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน  
13 ราย ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ได้แก่ 
1) นายเกียรติก้อง สุขเกษม  สำนักงาน กศน. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
พร้อมเอกสารประกอบ 3. รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน)  

2) นางสายชล เชตมี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MISAP เพื่อส่งเสริมการสร้างสมรรถนะรายวิชาของนักเรียน 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน พร้อมเอกสารประกอบ 2. ชุดการสอน วิชาโครงการ 2  
งานสร้างเครื่องเรือน 2107-8503 FURNITURE PROJECT WORK สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พร้อมเอกสารประกอบ)  

3) นายวีรยุทธ์ คเชนทร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (ผลงานวิชาการ คือ 1. การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2106-2105 ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยเทคนิค STAD กับการเรียนรู้แบบปกติ พร้อมเอกสารประกอบ 2. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเขียนแบบ
สถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2106-2105 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมเอกสารประกอบ)  

4) นายสุเทพ นุชิต วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานผลการใช้การพัฒนา
โมเดลภาพฉายประกอบการสอนหน่วยที่ 6 เรื่อง การเขียนภาพฉาย วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 
2100-1001 2. เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100-1002 จำนวน 2 เล่ม  
3. รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100-1002 พร้อมเอกสารประกอบ) 

5) นางเกศินี งามยิ่ง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาชุดการสอน
วิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105 -2007 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเอกสารประกอบ 2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 3105-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเอกสารประกอบ) 
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หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จำนวน 16 ราย ดังนี้    
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 15 ราย ได้แก่  

1) นางบุญเพ็ง แสนอุบล โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป.สกลนคร เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  
และพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ พ.ศ. 2557 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ พ.ศ. 2556 
4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการนักเรียนจิตอาสา ตามล่าพิชิตโรคพยาธิใบไม้ตับในโรงเรียน)     

2) นายสมศักดิ์ แก้วพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะงานออกแบบ
ระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2555 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การสร้างชุดทดลอง วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)   

3) นายสมนาม ณ เชียงใหม่ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี สพม.เขต 4 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “โครงการหนูน้อยเจ้าเวหา  
ทีวีไทย สพฐ.” ประเภทบินทิ้งสัมภาระตรงจุด ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   
ปี 2552 2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยเจ้าเวหา” ประเภทบินผาดโผน 
(ลอดบ่วง) ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ปี 2557 3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยเจ้าเวหา” ประเภทบินผาดโผน (ลอดบ่วง) ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ปี 2558 4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่อ งบินจำลองและวิทยุบังคับ  
“หนูน้อยเจ้าเวหา” ประเภทบินผาดโผน (ลอดบ่วง) ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ปี 2559 5. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยเจ้าเวหา” ประเภทบินนาน  
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ปี 2559 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  
การพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ เครื่องบินจำลองบังคับด้วยวิทยุ วิชานักประดิษฐ์เครื่องบินบังคับด้วยวิทยุ 2 แชนแนล 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน) 

4) นางอรทัย จินดาประสาน โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา สพป.สุโขทัย เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2555 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจำปีพุทธศักราช 2555 3. รางวัลยอดคุณครูกัลยาณมิตร 
ประจำปี 2554 4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้ห่างไกลจากเหล้าเบียร์ บุหรี่และสารเสพติด โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม)      
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5) นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร สพม.เขต 23  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีพุทธศักราช 2556 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ TAI)  

6) นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2558  2. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  
ประจำปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะ 
การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์) 

7) นางวรลักษณ์ วงษ์สาธุภาพ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2558  2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  
ด้านบริหารจัดการ ประจำปีพุทธศักราช 2556 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปี 2553  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา 
การเรียนการสอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) 

8) นางวันเพ็ญ รักเสนาะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา  
บูรณาการด้านวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2556 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการด้านบริหารจัดการ ประจำปีพุทธศักราช 2557 3. รางวัลเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แบบครบวงจรเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)  

9) นางบังอร เลิศบำรุงชัย โรงเรียนวัดรางบัว กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น  
ประจำปี 2555 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2558 3. รางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน 
หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนาผลการเรียนรู้
วิชาเคมีพ้ืนฐาน เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดรางบัว โดยใช้
ห้องเรียนออนไลน์)      
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10) นางพัชรี บุตรน้ำเพ็ชร์ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต 2 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  
ประจำปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมพัฒนาการอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะและหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6) 

11) นางวนิดา คตจำปา โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก
พระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2558 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557  
3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อประสม เรื่อง บทพากย์เอราวัณ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 

12) นางนฤมล สาหล้า โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.ขอนแก่น เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63  
ประจำปีการศึกษา 2556 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับประเทศ ชนะเลิศเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษ (การศึกษาพิเศษเรียนร่วม) ด้านบริหารจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2555  
3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมรำไทย ประเภทบกพร่อง  
ทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษการบริหารจัดการเรียนร่วม 
โดยใช้โครงสร้าง ซีท (SEAT Framework))  

13) นางบัวแก้ว ศรีภูธร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2555 2. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2555 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาครู 
และนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษด้านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการคิด) 

14) นางนัยรัตน์ กล้าวิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2556 2.  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2553 3. รางวัล 
ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ปี 2541 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้กระบวนการกลุ่ม)      
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15) นายจิรัฏฐ์ พิพัฒน์ภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ  
คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ปี 2556 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาใส่ใจการออกกำลังกาย 
และดูแลสุขภาพ)     

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ 
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ประจำปี
พุทธศักราช 2556 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนการสอน ประจำปีพุทธศักราช 2557 4. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ
เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เพ่ือการเรียนการสอน ประจำปีพุทธศักราช 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการปลูกต้นกล้าชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน)  

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จำนวน 17 ราย ดังนี้       
 1. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 

1) นางอรณิช วรรณนุช สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “เมืองนักอ่าน  
คนกาญจนบุรี” ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาญจนบุรี) 

2) นางคนึงนิจ เกตุแก้ว สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE สู่สถานศึกษา สังกัด
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง)  

3) นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง (ผลงานทางวิชาการ 
คือ รายงานการบริหารกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้เรียน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง)  

4) นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี (ผลงานทางวิชาการ คือ  
ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้)    
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2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 13 ราย ได้แก่    

1) นายสำเริง บุญโต สพม.เขต 33 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยใช้รูปแบบ TPS Model)  

2) นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ สพป.ยโสธร เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการบริหาร
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2)  

3) ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ สพป.พิจิตร เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ กลยุทธ์การยกระดับ
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2) 

4) นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบ 
การบริหารกิจการลูกเสือที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการในจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3)  

5) นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล สพป.ตาก เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล 
การดำเนินงานการส่งเสริมประสิทธิภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1)  

6) นายกิตติ บุญเชิด สพม.เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 2. การประเมินโครงการอบรมพัฒนา 
ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่)     

7) นายดำเนิน เพียรค้า สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล  
การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1)  

8) นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล 
การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2)  

9) นายมนัส เจียมภูเขียว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ  รายงานผล 
การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2)  

10) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ สพม.เขต 14 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล  
การบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14)  

11) นายสุรชาติ เครือศรี สพม.เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานส่งเสริมการบริหารงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) 
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12) นายยงยุทธ พรหมแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  

13) นายประทีป ทองด้วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิผลของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมคู่มืออบรมโครงการพัฒนาประสิทธิผล 
ของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษาขนาดเล็ก)         

         
 

                   __________________________ 


