ก.ค.ศ. อนุมตั ใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับ
วิท ยฐานะข้ าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึก ษา ครั้งที่ 9/๒๕61 เมื่ อวัน พุ ธที่ 22 สิงหาคม ๒๕61
ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 47 ราย
ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 18 ราย รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ
จํานวน 1 ราย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ราย และครูเชี่ยวชาญ จํานวน 23 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ ฯ ว ๑7/๒๕๕2 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย ได้แก่
นางอังศนา สุท ธิฤ ทธิ์ ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองสิงห์บุรี สํานักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี (ผลงานวิชาการ คือ
1. รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญของครูผู้สอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสิงห์บุรี 2. รายงานการวิจัยเรื่อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
คู่ มื อ การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สํ า คั ญ หลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคม 3. คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕๕6 มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 46 ราย ดังนี้
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน 22 ราย ได้แก่
1) นายวั ช ระ การสมพจน์ โรงเรีย นพะเยาพิ ท ยาคม จั งหวั ด พะเยา สพม. เขต 36
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ประจําปี 2556 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556
3. รางวัล ชนะเลิศ การพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แ ห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2545 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการค่ายพัฒนาความคิด
ด้วยระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Camp))
2) นางบังอร เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา
เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2553 2. รางวัลนักเรียน
ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2555 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
ประจํ าปี 2556 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะดี เด่ น 4. รางวั ล นั ก เรี ย น ได้ รั บ รางวั ล พระราชทานระดั บ
ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2556 5. รางวัลนักเรียน ได้รับรางวัลพระราชทานระดั บ
ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระทัศนศิลป์ ชุดพื้นฐานงานศิลป์)

-23) นางอภิ ษ ฐา สวนเข้ ม โรงเรี ยนท่ ามะกาวิท ยาคม จั งหวัด กาญจนบุ รี สพม.เขต 8
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสุดยอดครูผู้เป็นกัลยาณมิตร ระดับประเทศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2554 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
หน่วยงานต้น สังกัด “กลุ่ม สาระการเรีย นรู้สังคมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรมดีเด่น ” ประจําปี 2556
3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่ม สาระการเรีย นรู้สั งคมศึ ก ษา ด้ านวิ ชาการ ประจํ าปี พุ ท ธศั กราช 2557 การพั ฒ นางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรมบ้านคนดีที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม)
4) นางมาลัย ทัพหมี โรงเรียนวัดดอนคา สพป.นครสวรรค์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553 2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัล
เข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ปี 2558 3. รางวัลบุคลากรดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ปี 2557 4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ : ปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็ก” นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดดอนคา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3)
5) นางชไมพร ใบเรือง โรงเรียนวัดทางขึ้น จังหวัดนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
(ผลงานดีเด่น ฯ คือ 1. รางวัล ครูภ าษาไทยดีเด่น (รางวัล เข็ม เชิด ชูเกีย รติจ ารึก พระนามาภิไ ธยย่อ สธ)
ประจํ าปี 2555 2. รางวัล ครูผู้ ส อนดี เด่ น กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย ประจํ าปี 2555 3. รางวั ล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รายงานการพัฒนา
โครงการเรียนรู้ด้วยตัวฉัน สร้างสรรค์การเขียน)
6) นางฉวีวรรณ พลธรรม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการ ปี 2557 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันระบํามาตรฐาน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2543
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนแกนนําทางด้านนาฏศิลป์สู่โรงเรียนและชุมชน)
7) นายสุรพล นามเสนา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครู
ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ชนะเลิศการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2557
2. รางวัลครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ชนะเลิศเหรียญทอง
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 3. รางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ปี พ.ศ. 2554
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการร้องประสานเสียงในวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ด้วยกระบวนการ
จัดการการเรียนการสอนแบบผสมผสานสื่อผสมและเน้นการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง)

-38) นายจัก ริช รูป ะวิ เชตร์ โรงเรีย นห้ ว ยสั ก วิท ยาคม จั งหวัด เชี ย งราย สพม.เขต 36
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2557 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจําปี 2556 กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน 3. รางวัลชนะเลิศ
ในโครงการหุ่ น ยนต์ บั ง คั บ มื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น การประกวดและแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชิงแชมป์ประเทศไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจําปี
การศึกษา 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศการประดิษฐ์หุ่นยนต์
บังคับมือ)
9) นางแก้วตา ประภาส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจําปี 2555
2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช 2555 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
10) นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อน
ประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ประจําปี 2557 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2558
3. รางวัลทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิ ศ ระดับ เหรียญทอง ครูผู้ส อนยอดเยี่ยม ระดับก่อน
ประถมศึกษา ด้านวิชาการ ประจําปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดประสบการณ์ด้านการฟัง
และการพู ดสื่อสารโดยใช้นิทานหนังสือภาพสามมิติของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาล
ลําปลายมาศ)
11) นางวั ฒ นา จิ ต ธงไชย โรงเรี ย นท้ าวสุ รนารี (2521) สพป.นครราชสี ม า เขต 3
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดีเด่น 2. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช 2556
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่านคล่อง เขียนคล่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3)
12) นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องล้างและอัดจาระบีตลับลูกปืน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557 2. รางวัล Honor Award การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับชาติ
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องล้างและอัดจาระบีตลับลูกปืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557 3. รางวัลชนะเลิศ
International Exhibition of Inventions of Geneva ชื่อผลงานเครื่องถอดและบดวาล์วรถยนต์แบบวาล์ว
เยื้ อ งหนี ศู น ย์ กึ่งอัต โนมั ติ ปี 2559 การพั ฒ นางานตามข้อ ตกลง เรื่อง การพั ฒ นาแบบฝึ กทั กษะการทํ า
โครงการวิชาชีพสําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ 1 รหัสวิชา 3101 – 8502)

-413) นายสมมาตร คําเพิ่มพูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี สพม.เขต 20
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจําปี พ.ศ. 2555 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ชนะเลิ ศ เหรีย ญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์
ประจําปี พ.ศ. 2557 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ศิ ลปะ ดนตรี นาฏศิ ลป์ ด้ านนวั ตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่ อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่ วยงานและผู้ มี ผลงานดี เด่ นที่ ประสพผลสํ าเร็จเป็ นที่ ประจั กษ์
ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะ
โดยใช้นวัตกรรมสื่อประสม เรื่อง ทัศนธาตุสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
14) นางศุภร ไชยขันธ์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี สพม.เขต 20 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น
ประจําปี 2556 2. รางวัลชนะเลิศและแชมป์ระดับประเทศโครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ประจําปี 2556
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พั ฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics
Education:STEM) ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายวิชา ว 32101
ชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
15) นางมนัส แสงขัน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้ นที่ การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ประจําปี 2555 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2556
3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ด้า นนวัต กรรมและเทคโนโลยี เพื่ อการเรี ยนการสอน
ประจําปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชี พ และเทคโนโลยี (งานประดิ ษ ฐ์ ) เรื่ อ ง การประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ จ ากเศษวั ส ดุ ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย โดยใช้เอกสารประกอบการสอน)
16) นางวันเพ็ญ ภูมิพาน โรงเรียนบ้านกุดรู สพป.ขอนแก่น เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัล เครื่องหมายเชิด ชูเกียรติ “คุรุส ดุดี” ปี พ.ศ. 2558 2. รางวัล ครูผู้ส อนดีเด่น ระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจําปี 2554 3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก
พระนามาภิไธย ย่อ สธ) ปี 2545 การพั ฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการใช้ม าตราตัวสะกดพั ฒ นา
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกุดรู)

-517) นางดาวเรือง คชพรม โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลําปาง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ดี เด่ น ประจํ า ปี 2554 2. รางวั ล เหรี ย ญทอง หนึ่ งโรงเรี ย น หนึ่ ง นวั ต กรรม ปี 2555
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะ
การทํางานโดยใช้กิจกรรมโครงงานร่วมกับโซเซียลมีเดียในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
18) นางกัลยาณ์ เนียรภาค โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น
ประจําปี 2555 2. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย (มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ)
ประจํา ปีพุท ธศัก ราช 2557 3. รางวัล เครื่อ งหมายเชิด ชูเกีย รติ “คุรุส ดุดี” ปี 2556 การพัฒ นางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด เล่าเรื่องเมืองชัยนาทประกอบเสียงการอ่าน
ทํานองเสนาะกาพย์ยานี 11 (ภาคภาษาคาราโอเกะ) เล่มที่ 1 เรื่อง ชัยนาทบ้านเรา)
19) นางเกษร บานชล โรงเรียนบ้านดงสําราญ สพป.ยโสธร เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ ประจําปี 2558 2. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ดีเด่ น การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพั ฒ นาผู้เรียนสู่การเป็ น นั กธุรกิจน้ อย
มีคุณธรรมนําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่งานอาชีพ)
20) นางละออ ผาน้อย โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีดีเด่น ประจําปี 2554 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ประจําปี 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนาบายศรีสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการจําหน่าย
สู่งานอาชีพ)
21) นางธนพร บุญผ่องเสถียร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการสร้างตารางคํานวณ มาตรฐานเหรียญทองในการประชุม
วิ ช าการองค์ ก ารเกษตรกรในอนาคตแห่ งประเทศไทยในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ประจําปีการศึกษา 2558
2. รางวัลชนะอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการสร้างตารางคํานวณ มาตรฐานเหรียญทองการประชุมวิชาการ
องค์ ก ารเกษตรกรในอนาคตแห่ ง ประเทศไทยในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 34 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ประจําปีการศึกษา 2555
3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการสร้างตารางคํานวณ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 27 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

-6ประจําปีการศึกษา 2548 4. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะตารางคํานวณ ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 26 ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลพบุรี ประจําปีการศึกษา 2547 5. รางวัลชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ
ทักษะตารางคํานวณ อันดับ 1 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 25 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ประจําปีการศึกษา 2546
6. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะตารางคํานวณ สาขาบริหารธุรกิจ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วิท ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กําแพงเพชร ประจําปี 2545
7. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะตารางคํานวณ การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ประจําปีการศึกษา 2544 8. รางวัล
ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ทั ก ษะตารางคํ านวณ ในการประชุ ม วิ ชาการระดั บชาติ องค์ การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2543 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน วิชา โปรแกรมตารางคํานวณ รหัส 2204 - 2301)
22) นางศรีวรรณ มหาเทพ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจําปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจําปี 2556
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รายงานการใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านสี่ภาค เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ราย ได้แก่
1) นายประสิทธิ์ กะตะศิลา สพป.ลําพูน เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น
ระดับเหรียญทอง (Supervisor Awards) ประเภทพัฒนาการนิเทศ ประจําปี 2556 2. รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาด้านบริหารจัดการ ประจําปี 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การนิเทศการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายวิชาการเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา)
2) นายจํารัส สอนกล้า สพป.สุรินทร์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจําปี 2557 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ด้ า นวิชาการ ประจํ าปี 2558 3. รางวั ล เครื่อ งหมายเชิด ชู เกีย รติ “คุ รุส ดุ ดี ” ปี 2558 การพั ฒ นางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒ นาครูในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สําหรับครูผู้สอนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1)

-73) นายชูชัย ประดับสุข สพป.สุรินทร์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อํานวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านวิชาการ ประจําปี 2558 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ผู้อํานวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ประจําปี 2557
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริม)
3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย ได้แก่ นางอัญชลี ไก่งาม
โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 1
ประจําปี 2558 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลพระราชทาน
โล่เกียรติยศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” โครงการคุณ ธรรมเฉลิมพระเกียรติกิตติคุณ “เยาวชนไทย ทําดี
ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2553 4. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2553
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนาต้นกล้าสังเคราะห์ขยะ)
4. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อาํ นวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 18 ราย ได้แก่
1) นายสัญญา โสภา โรงเรียนบุญจิราธร สพป.อุบลราชธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2558 2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี 2556
3. รางวั ล สถานศึ ก ษาแบบอย่ างการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้แ ละการบริห ารจัด การตามหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2555 “สถานศึก ษาพอเพียง 2555” การพัฒ นางานตามข้อ ตกลง เรื่อ ง
โครงการพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนบุญจิราธร)
2) นางวาริญญ บุญเรือง โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ลําปาง เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประจําปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2552 2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดโรงเรียน
และนักเรียนนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2553 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุ รุสดุ ดี” ปี 2556 การพัฒ นางานตามข้อ ตกลง เรื่อ ง พั ฒนาสถานศึกษาพอเพี ยงเป็ นศู นย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3)
3) นางนันทา แววสง่า โรงเรียนบ้านรูสะมิแล สพป.ปั ตตานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ประจําปี 2554 “สถานศึกษา
พอเพียง 2554” 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมภายใต้บริบท
ของสังคมพหุวัฒนธรรม)

-84) นายพลวัฒน์ บุญช่วย โรงเรียนบ้านกรงปินัง สพป.ยะลา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวั ล โรงเรี ย นประชาธิ ป ไตยตั วอย่ างต้ น แบบ ประจํ าปี 2556 2. รางวั ล เครื่อ งหมายเชิ ด ชู เกี ย รติ
“คุรุส ดุ ดี ” ประจํ าปี 2556 3. รางวัลโรงเรีย นประชาธิ ป ไตยตั วอย่ างรักษามาตรฐาน ประจําปี 2555
4. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา 2555 5. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยสภา
นักเรียน โรงเรียนบ้านกรงปินัง สู่ความยั่งยืน)
5) นายชลิต ระหว่างบ้าน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 10 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทําคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเภทองค์กร
ปี 2558 2. รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจําปี 2557 3. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนานักเรียน
เรียนรวมโดยใช้กระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
6) นายชํานาญ แสงจันทร์ โรงเรียนวัดเสด็จ สพป.ลําปาง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555
3. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2558 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่ความยั่งยืน)
7) นางนิสา บรรจงการ โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป.ตรัง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ด้านวิชาการ ปี 2555 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ประจําปี 2556 “สถานศึกษา
พอเพียง 2556” 3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจําปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อ ง โครงการพั ฒ นาแหล่ งเรี ย นรู้เด็ ก ไทยแก้ ม ใสเพื่ อ ส่ งเสริ ม การบริ ห ารจั ด การอาหารและโภชนาการ
ในโรงเรียนตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
8) นางวิภา สังขฤทธิ์ โรงเรียนบ้านลําช้าง สพป.ตรัง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพระดั บเพชร ประจํ าปี 2555 2. รางวั ลสถานศึ กษาแบบอย่ างการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555”
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เพื่อรับรางวัลสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (เพชรยั่งยืน))
9) นายธงชัย ธนศิริรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2555 3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร ปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการขยายผลนโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” สู่การพัฒนาสุขภาพ)

-910) ว่าที่พันตรีนรินทร์ พานคํา โรงเรียนบ้านปะอาว สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจําปี 2557 2. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา)
11) นายอดุลย์ เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ปี 2556 3. โครงการพั ฒ นาโรงเรียนสู่คุณ ภาพมาตรฐานการศึ กษาชาติ ดําเนินการปี 2552 – 2555
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
12) นายวันชัย วงศ์ศิลป์ โรงเรียนวัดจันดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจําปี 2557 2. รางวัลประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน
ประจําปี 2556 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนเข้มแข็งสร้างแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน)
13) นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คําด้วง โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพม.เขต 12 (ผลงานดีเด่น ฯ คือ 1. รางวัล ทรงคุณ ค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ เหรีย ญทอง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2558 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2556
“สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
บูรณาการหน่วย “เศรษฐกิจพอเพียง” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
14) นางจิญภัทร โอทาน โรงเรียนวัดเขาสําเภาทอง สพป.ระยอง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจําปี 2555 2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2556
“สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2553 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนพระราชทานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
15) นายวีระ โกวิทางกูร โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป.ปัตตานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2556 2. รางวัลโรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี 2556 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

- 10 16) นายวิรัตน์ พวงช้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ ประจําปีพุทธศักราช 2556 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศ ระดับ เหรีย ญทอง สถานศึก ษายอดเยี่ย ม ประเภทประถมศึก ษาขนาดใหญ่
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ อการเรียนการสอน ประจําปีพุท ธศักราช 2557 3. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมสู่ความยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร)
17) นายทองอาบ บุญอาจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปีการศึกษา 2557 2. รางวัล
สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณ ธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ. 2556 3. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ระดั บ ประเทศ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ประจํ าพุ ท ธศั ก ราช 2557 การพั ฒ นางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา หอพักวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว)
18) นายประจัญ คําภีระแปง โรงเรียนอนุบาลสบปราบ สพป.ลําปาง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2557 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งประจํ า ปี 2555
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555 3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลสบปราบให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ในปีการศึกษา 2559)
5. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย ได้แก่
นายเจริญ ชัย กิตติพีร เดช สพป.ลําปาง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล เหรียญลูกเสือ สดุดีชั้น ที่ 1
ประจําปี 2553 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556 3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจําปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1)
6. มี วิ ทยฐานะผู้ อํ านวยการสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาเชี่ ยวชาญ จํ านวน 1 ราย ได้ แก่
นายมานพ ษมาวิมล สพป.สุโขทัย เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ชนะเลิศ ระดับ เหรีย ญทอง รางวัล ผู ้อํ า นวยการสํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษายอดเยี ่ย ม
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่ อการเรียนการสอน ปี 2556 2. รางวัลทรงคุณค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ชนะเลิศ ระดับ เหรีย ญทอง รางวัล ผู ้อํ า นวยการสํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษายอดเยี ่ย ม
ด้านวิชาการ ปี 2557 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2544 การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประเมินการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2)
_________________________

