ก.ค.ศ. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/๒๕๖2 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม ๒๕๖2
ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน 39 ราย
ได้แก่ วิท ยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย วิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 18 ราย วิทยฐานะผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ
จานวน 1 ราย และวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 15 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จานวน 23 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 4 ราย ได้แก่
1) นางสมฤดี คะโยธา โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจาปีพุทธศักราช 2558
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปีพุทธศักราช 2558 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ชนะเลิ ศระดับเหรียญทอง ครูผู้ สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บู รณาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ประจาปีพุทธศักราช 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดคานวณ เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้สื่อประสมสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
2) นางภัสรา ฐานวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช 2558 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ชนะเลิ ศ ระดั บ เหรี ย ญทอง ครู ผู้ ส อนยอดเยี่ ย ม ระดั บ ประถมศึ ก ษา กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ก ารงานอาชี พ
และเทคโนโลยี ด้า นบริห ารจัด การ ประจาปี 2556 3. รางวัล ครูผู้ส อนดีเ ด่น กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจาปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านโปรแกรมเพนท์ (Paint) ตามแนวการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบันได
5 ขั้น (Big Five Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม)
3) นางสาวสุภาพร พงษ์เมธา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี สพม.เขต 20
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจาปี 2555
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2555 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดนิทานอาเซียน) ประจาปี พ.ศ. 2556
การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง เรื่ อ ง การพั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ชุ ด นิ ท านอาเซี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชุมชนอาเซียนศึกษาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)

-24) นางสาวทัศนีย์ ธารานาถ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย สพม.เขต 38
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณ ค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ ด้ า นบริ ห ารจั ด การ ปี 2558 2. รางวั ล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 3. รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจาปี
พุ ท ธศั ก ราช 2558 การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง เรื่ อ ง โครงการกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ พั ฒ นาโครงงาน
วิทยาศาสตร์พอเพียง โดยใช้กิจกรรมทักษะการคิดศตวรรษที่ 21)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวิตรี ซาตา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี
ชั้นที่ 1 ประจาปี 2554 - 2555 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัล
โรงเรีย นส่งเสริมรักการอ่านยอดเยี่ย มระดับประเทศ ประจาปี 2558 การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการส่ งเสริมคุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ ด้านมีจิตสาธารณะของนั กเรียน โรงเรียนแก่น นครวิท ยาลั ย
โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ)
3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 18 ราย ได้แก่
1) นายครรชิต เผื ่อ นด้ว ง โรงเรีย นนาคดีอ นุส รณ์ สพป.สมุท รปราการ เขต 1
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อานวยการ
สถานศึ ก ษายอดเยี่ ย ม โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ด้ านบริ ห ารจั ด การ ประจ าปี พ.ศ. 2556
2. รางวัล พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับ มัธ ยมศึกษา ขนาดกลาง ประจาปี การศึกษา 2557
3. รางวัลเครื่องหมายเชิ ดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2558 การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน)
2) นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2558 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556
“สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แ ละการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาชีวิตด้วยหลักความพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม)
3) นายสุรศักดิ์ วาดเขียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) สพป.สระบุรี เขต 2
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจาปี 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง
การบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นคุ ณ ภาพตามรู ป แบบเกณฑ์ ม าตรฐานโรงเรี ย นส่ งเสริ ม สุ ข ภาพระดั บ เพชร
ระดับประเทศ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

-34) นายวิรัส ภูบุญศรี โรงเรียนบ้านพุทรา สพป.นครราชสีมา เขต 7 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกีย รติ “คุรุส ดุดี ” ปี 2554 2. โรงเรีย นดีเด่นด้า นคุณ ธรรมและจริยธรรม
ระดับประเทศ ปี 2554 3. รางวัลสถานศึกษาต้น แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการค่ายกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
5) นางวราภรณ์ ชาเรือ งเดช โรงเรีย นบ้า นฝั ่ง แดง (พระเทพวรมุน ีอ ุป ถัม ภ์)
สพป.นครพนม เขต 1 (ผลงานดี เด่ น ฯ คื อ 1. รางวั ล สถานศึ ก ษาแบบอย่ า งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”
2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2557
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์))
6) นายอุทัย ปลีกล่า โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป.เลย เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวั ล พระราชทานประเภทสถานศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2551
2. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุส ดุดี ” ประจาปี 2552 3. รางวัล สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประจ าปี 2554
“สถานศึกษาพอเพีย ง 2554” การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒ นาทักษะอาชีพนักเรียน
สู่ความพอเพียง)
7) นายสมพงษ์ โสภิณ โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สพม.เขต 21 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวั ล ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งด้ านการศึ ก ษา ประจ าปี พ.ศ. 2558
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 3. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยเท้าพ่อกับฮอนด้า ” ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ประจาปี 2552 4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2548 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา)
8) นายกิจจา จันทร์ดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป.ระยอง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ประจาปี 2556 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัด กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556
“สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจาปี 2558 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อ ง โครงการพั ฒ นาคุณ ลั กษณะ 5 ประการ ตามแนวทางเสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต” ของนักเรียนโรงเรียนวัดเนินเขาดิน)

-49) นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บารุงวิทยา) สพป.นครพนม เขต 1
(ผลงานดี เด่ น ฯ คื อ 1. โรงเรี ย นดี เด่ น ด้ านคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม ระดั บ ประเทศ ปี 2558 2. รางวั ล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2556 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมพัฒนานักเรียน
สู่ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความเพียงพอ)
10) นายดุสิต สะดวก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาสารคาม (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลชนะเลิศโครงการชีว วิถีเพื่อการพัฒ นาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจาปี 2556 ประเภทที่ 1
การดาเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น 2. รางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ
ประจ าปี 2558 ประเภทที่ 1 การด าเนิ น งานภายในวิท ยาลั ย ดี เด่ น 3. รางวั ล ชนะเลิ ศโครงการชี ว วิ ถี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจาปี 2558 ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัย
และใช้ไ ด้ผ ลดีเด่น การพัฒ นางานตามข้อ ตกลง เรื่อ ง การบริห ารจัด การโครงการเกษตรและอิน ทรีย์
ชีววิถีพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม)
11) นางสมร ศิลาคม โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป.อุดรธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวั ล ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งด้ านการศึ ก ษา ประจ าปี พ.ศ. 2558
2. รางวัล สถานศึ กษาแบบอย่ างการจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู้และการบริห ารจัด การตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ระดับประเทศ ประจาปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาฐานการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
12) นายอนุกูล ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป.เลย เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัล พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดั บประถมศึก ษา ขนาดเล็ ก ประจาปีการศึ กษา 2545
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2554 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้และการบริห ารจั ดการตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษา
พอเพียง 2554” การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย ด้วยกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning : BBL))
13) นายสมนึก ทองคา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) จังหวัดขอนแก่น
สพม.เขต 25 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 2. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2553 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554”
4. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจาปี 2554 - 2555 5. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี
พุทธศักราช 2557 การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรม และการออม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ))

-514) นายบุญ ลือ สุทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา สพป.พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2548 2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ประจาปี 2555 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน)
15) นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวั ลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิ ศระดับเหรียญทอง ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารวิชาการ ประจาปีพุทธศักราช 2558 2. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี พ.ศ. 2558 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”
การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒ นาคุณ ภาพผู้ เรียนด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
16) นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสาโรง (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
สถานศึ กษาดี เด่ นด้ านคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม โครงการประกวดโรงเรี ยนและนั กเรียนดี เด่ น ด้ านคุ ณธรรม
และจริย ธรรม ประจาปี 2558 3. รางวัล เครื่อ งหมายเชิด ชูเกีย รติ “คุรุส ดุดี” ประจาปี พ.ศ. 2544
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณธรรมสร้างเยาวชนคนดีศรีสาโรง ประจาปี 2559)
17) นายระดับ ตาเต โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป.เชียงราย เขต 3
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจาปี
การศึกษา 2554 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ประจาปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการค่ายกิจกรรมดีเด่นระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์))
18) นางอัญชลี นากแก้ว โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2554 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”
3. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบพึ่งพาตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จานวน 16 ราย ดังนี้
1. มีวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด เชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ได้แก่
นายจานงค์ กล่อมแก้ว สังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการจัด
การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก และเยาวชนในถิ่ น ทุ รกั น ดารในศู น ย์ ก ารเรีย นชุ ม ชนชาวไทยภู เขา “แม่ ฟ้ าหลวง”
ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

-62. มีวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 15 ราย ได้แก่
1) นายพรชัย โพคันโย สพป.อุดรธานี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นฐาน ด้วยกระบวนการ 4A ปีการศึกษา 2560)
2) นายธัช ชเวชว์ จั น ทร์สุ ขศรี สพม.เขต 13 (ผลงานทางวิช าการ คือ รายงานผล
การดาเนินงานการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ 4ร. 1ย. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14)
3) นายรอง ปั ญสั งกา สพป.เลย เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานการดาเนิ น
โครงการสร้างบ้านน้าใจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1)
4) นายไพศาล ปั นแดน สพป.สุ พรรณบุ รี เขต 3 (ผลงานทางวิ ชาการ คื อ 1. รายงาน
การประเมิน โครงการส่ งเสริมประสิ ทธิภ าพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2560 2. รายงานการพัฒ นา
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 3 R Model (3 Returns Policy Model) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3)
5) นายเจริญ ราชโสภา สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
การประเมิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาด้ว ยเทคโนโลยีก ารศึ กษาทางไกลผ่ านดาวเที ย ม (DLTV)
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
ปีงบประมาณ 2561)
6) นายเกิดมี สอนเมือง สพป.หนองบัวลาภู เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
การส่ งเสริ ม การอ่าน การเขีย นภาษาไทยของนั กเรียนระดับ ประถมศึ กษา ส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4)
7) นายอดุล ย์ กองทอง สพป.ยโสธร เขต 1 (ผลงานทางวิช าการ คือ การประเมิ น
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1)
8) นายดาหริ งิมสันเทียะ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2)
9) นายรตนภูมิ โนสุ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการ
ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3)
10) นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ สพป.ลาพูน เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ การประเมิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1)
11) นายอดุล ย์ ศักดิ์ บุญ เอนก สพม.เขต 26 (ผลงานทางวิช าการ คื อ รายงานผล
การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26)

-712) นายวิสิษฐ์ ชดกิ่ง สพป.นครราชสีมา เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ ผลการดาเนินงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการยกระดับขยับสี)
13) นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ สพป.เชียงราย เขต 4 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4)
14) นายปราโมทย์ ภู มิ พั น ธ์ สพม.เขต 27 (ผลงานทางวิ ช าการ คื อ รายงานผล
การดาเนิ น งานด้านการป้ องกัน แก้ไขปั ญ หายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27)
15) นายอภิชัย ทามาน สพป.หนองคาย เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพการอ่านและเขียนภาษาไทย โดยใช้แนวทาง 5A)
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