
 
 
 

ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
 
 
 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  5/๒๕๖2 เมื่อวันอังคารที่  9 เมษายน ๒๕๖2 ได้มีมติอนุ มัติให้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 27 ราย ได้แก ่ 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 6 ราย วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 13 ราย และวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ราย ดังนี้       
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2  เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย 
ได้แก่ นางธัญมัย แฉล้มเขตต์ โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 (ผลงานวิชาการ คือ  
1. การพัฒนางานนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ พร้อมเอกสารประกอบ  
2. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
บางกะปิ พร้อมเอกสารประกอบ)  
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จ านวน 19 ราย ดังนี้    
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 6 ราย ได้แก่  

1) นางสุดาพร เจริญพร โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี สพม.เขต 29 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น 
3. รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง รางวัลล าดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภท SHOOTING หญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาเปตอง)   

2) นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู สพม.เขต 19 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ประจ าปีพุทธศักราช 2556  
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557 3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี
พุทธศักราช 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์) 

3) นางนันทยา พรหมกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจ าปีการศึกษา 2555 
2. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิ ศ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 3. รางวัล
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจ าปีการศึกษา 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการ “ค่ายพัฒนาแกนน ามารยาทไทย”) 
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4) นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด 
สพม.เขต 27 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศครูผู้น าด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนระดับประเทศ 
“Thailand Innovative Teacher Leadership Award” โดยส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2556 
2. ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยกรมส่งเสริม
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2557 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรสุภาสดุด”ี โดยคุรุสภา ประจ าปี 2558 
4. รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการ Thailand Social Media Awards ปี 2014 
ระดับประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2014 5. รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โครงการ Thailand Social Media Awards ปี 2013 ระดับประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2013 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
บูรณาการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์)           

5) นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อโครงงาน “360 
องศาแก้ปัญหาการเกิดช่องว่างระหว่างรูป” ระดับประถมศึกษา ประจ าปีพุทธศักราช 2550 2. รางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปี 2552 
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนาความสามารถในการท ามินิโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อประสม)    

6) นางนิตยา ทองเนียม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปี 2556 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ปี 2557 3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ)  
ประจ าปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการแต่งบท
ร้อยกรอง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคผังความคิด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)        

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 13 ราย ได้แก ่  
1) นายประสิทธิ์ ชาญศิริ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม สพม.เขต 26 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจ าปี 2554 3. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)     

2) นายนพดล ศิริโชติ โรงเรียนบ้านผือฮี สพป.ยโสธร เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 
3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปีพุทธศักราช 2556 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)      
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3) นางแพวิพา ภูสงัด โรงเรียนบ้านโคกผักหอม สพป.อุดรธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2556 2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 
“สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ โรงเรียนบ้านโคกผักหอม) 

4) นางธิดาวรรณ นาคเสน โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี  
สพม.เขต 20 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 2. รางวัล
เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2556 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษา
พอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  

5) นายภิญโญ จินตนปัญญา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง สพม.เขต 13 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557 
2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประเภทมัธยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556  
3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริม
และพัฒนาการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืน)  

6) นางสาวละมัย แป้นจุลสี โรงเรียนบ้านซา สพป.ตรัง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท
ประถมศึกษา ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปีพุทธศักราช 2556 
2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจ าปี 2542 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะพอเพียงส าหรับนักเรียน)  

7) นางบุษบา ช่วยแสง โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป.อุดรธานี เขต 1  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2558 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2555 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง) 

8) นางมาตา แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง สพป.ตรัง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2554 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษา
พอเพียง 2555” 3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา)   
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9) นายโกวิท หมื่นทา โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทานสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2556 2. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้  
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสภานักเรียน)  

10) นายนิคม ผัดแสน โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2556 
3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนบ้านศรีงามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  

11) นางวราลักษณ์ อุดมทรัพย์ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา โครงการ
นานมีบุคส์รีดดิ้ง ประจ าปี 2558 2. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
โครงการนานมีบุคส์รีดดิ้ง ประจ าปี 2556 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนบ้านเวียงหวายสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ)  

12) นายสมศักดิ์ เจริญค า โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ปี 2558 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ปี 2557  
3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาห้องสมุด
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)  

13) นายประดิษฐ์ ค ามี โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต 2 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2552 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปีพุทธศักราช 2554 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตร โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 
(ปงประชานุกูล) ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)                                                           

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
จ านวน 7 ราย ได้แก่    

1) นายเสนอ ทองจีน  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1)   
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2) นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ สพป.แพร่ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 2. รายงานผลการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมนิสัย  
รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี)  

3) นายถาวร คูณิรัตน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงาน
การประเมินการพัฒนายุทธศาสตร์และมาตรการสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 2. รายงานผล  
การด าเนินงานโครงการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยด้วยแนวคิด Montessori ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5)  

4) นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การรายงาน
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3 2. รายงานการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3)  

5) นายค าปุ่น บุญเชิญ สพป.สุรินทร์ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1)  

6) นางภานิชา อินทร์ช้าง สพป.สุรินทร์ เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล 
การด าเนินงานส่งเสริมปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2)    

7) นายประสงค์ สุภา สพป.นครพนม เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการด าเนิน
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดยใช้แนวทาง “2 ปลูก 3 ปรับ” ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2)   

      
             
           __________________________ 


