ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ
รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ และครูชํานาญการพิเศษ
นางรั ตนา ศรี เหรั ญ เลขาธิ การ ก.ค.ศ. เปิ ดเผยว่ าในการประชุ ม อ.ก.ค.ศ.วิ สามั ญเกี่ ยวกั บ
วิ ทยฐานะข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ซึ่ งทํ าการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสั ณห์ โพธิ์ ศรี ทอง
เป็นประธานเมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด จํานวน ๓๐ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๕ ราย (ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ๖ ราย และ
ครู เ ชี่ ย วชาญ ๙ ราย) และอนุ มั ติ ใ ห้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๕ ราย (รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ๑ ราย และครูชํานาญการพิเศษ ๑๔ ราย)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๕/๒๕๔๘ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่
นางสาวสุ ภ าพร ลาภจิ ตร สํ านั กงาน กศน. จั งหวั ดสุ ริ น ทร์ (ผลงานทางวิ ช าการ
คือ ๑. รายงานการวิจัยปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ภาคประชาชนพื้นฐาน
วิ ถี สุ ริ น ทร์ แบบบู ร ณาการสู่ สั ง คมชุ ม ชนพึ่ ง ตนเอง ๒. หนั ง สื อ เสริ ม ประสบการณ์ ใ นการจั ด การศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเรื่อง พัฒนาการเรียนรู้บนพื้นฐานวิถีสุรินทร์)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ได้แก่
๑) นายชัช หะซาเล็ม อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ
๑. การพัฒนาหลักสูตรษานะวีย์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑
๒. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องสภาพการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ วิชาหะดีษ ส ๓๓๒๐๓
ด้ วยวิ ธี การสอนตามความคาดหวั งของนั กเรี ยน ๓. เอกสารประกอบการเรี ยนรู้ วิ ชาระบอบอิ สลาม ๔. เอกสาร
ประกอบการเรี ย นรู้ วิ ช าอรรถาธิ บ ายอั ล กุ ร อาน ๕. เอกสารประกอบการเรี ย นรู้ วิ ช าหะดี ษ ๖. หนั งสื อ
“ครูภูมิปัญญาไทย” ๗. เอกสาร “หลักสูตรษานะวีย์” ๘. สื่อการเรียนรู้ Power Point วิชา “อรรถาธิบายอัลกุรอาน”
๙. สื่อการสอนเสริมวิชา “อัลกุรอาน”)
๒) นายฤทธิ รณ โพนสู งเนิ น โรงเรี ยนพระซองสามั คคี วิ ทยา สพม. เขต ๒๒ (ผลงาน
ทางวิชาการคือ ๑. การสร้างเสริมค่านิยมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม โดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
๒. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ รหัสวิชา ศ ๓๐๑๓๗ พร้อมวีดิทัศน์ฟ้อนบูชา
พระธาตุพนม และแผนการจัดการเรียนรู้ฯ)

-๒หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ จํานวน ๒๗ ราย ได้แก่
๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๖ ราย ได้แก่
๑) นางอุดมภรณ์ อินทร์แก้ว โรงเรียนบ้านนาแสน สพป. สงขลา เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ
คื อ ๑. รางวั ล เหรี ย ญทองหนึ่ งโรงเรี ยนหนึ่ งนวั ตกรรม ปี ๒๕๕๒ ๒. โรงเรี ย นคุ ณธรรมชั้ นนํ า ปี ๒๕๕๐
๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปี ๒๕๕๐ ๔. โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี ๒๕๕๐)
๒) นายกิตติศักดิ์ พันธุ์โอภาส ศูนย์ กศน. อําเภอสวรคโลก จังหวัดสุโขทัย (ผลงานดีเด่นฯ
คื อ ๑. คนดี ศั กดิ์ ศรี แห่ ง สป. ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ผู้ ทํ าคุ ณประโยชน์ ทางด้ านการศึ กษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. ผู้บริหาร กศน. อําเภอดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๓)
๓) นายชูชาติ ปรีชาจารย์ ศูนย์ กศน. อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวัลชนะเลิศโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต TK Park Living Library Award หนึ่งในโครงการ
กิจกรรมเพื่อสร้างรากฐานการรักการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ห้องสมุดประชาชนอําเภอ
ยอดเยี่ ย มระดั บ ประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓. สถานศึ ก ษาแบบอย่ า งการจั ดกระบวนการเรี ย นการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒)
๔) นายวิ ทยา คชสิ ทธิ์ ศู นย์ กศน. อํ าเภอทั บปุ ด จั งหวั ดพั งงา (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
๑. สถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๐ ๒. บุคลากรดีเด่นตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. ผู้ บริหารสถานศึกษาประเภทเขต/อํ าเภอดีเด่ น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)
๕) ว่าที่ร้อยตรีเอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ ศูนย์ กศน. อําเภอหางดง จังหวัดเชี ยงใหม่
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งประจํ า ปี ๒๕๕๒ “สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง ๒๕๕๒” ๒. สถานศึ ก ษาต้ น แบบ
การขับเคลื่อน กศน. ตําบล ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓. สถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
๖) นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึ กษาระดั บอาชี วศึ กษา ขนาดกลาง ประจํ าปี การศึ กษา ๒๕๔๙ ๒. รางวั ล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๓. รางวัลการจัด
สถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ระดับเหรียญทอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓)
๒. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๖ ราย ได้แก่
๑) นางยุเวช ทองนวม โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวั ลครู ภาษาไทยดี เด่ น (เข็ มเชิ ดชู เกี ยรติ จารึ กอั กษรย่ อพระนามาภิ ไธย สธ.) ปี ๒๕๔๐ ๒. หนึ่ งโรงเรี ยน
หนึ่ งนวั ตกรรม รางวั ลระดั บเหรี ยญทอง ด้ านการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ ประจํ าปี ๒๕๕๒ ๓. ครู ดี ในดวงใจ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘)

-๓๒) นางสุวารี พงศ์ธี ระวรรณ โรงเรียนสุ ราษฎร์ พิทยา สพม. เขต ๑๑ (ผลงานดีเด่นฯ คื อ
๑. ครูที่ปรึกษาโครงงานรางวัลชนะเลิศ “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์” ช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ ๒. อาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงานวิ ทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดั บชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ ๔-๖
รางวั ลชนะเลิ ศเหรี ยญทอง ระดั บประเทศ งานศิ ลปหั ตถกรรมนั กเรี ยนระดั บชาติ ปี ๒๕๕๓ ๓. รางวั ลคุ รุ สภา
เข็มทองคํา “คุรุสภาสดุดี” ปี ๒๕๕๒)
๓) นางสาวนภากูล ธาตุ โรงเรียนบ้านช้างคับ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศการแกะสลักผักผลไม้ ช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒
๒. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประเภททีม ๓ คน
งานศิ ลปหั ตถกรรมนั กเรี ยนระดั บชาติ ปี ๒๕๕๓ ๓. ครู ผู้ ฝึ กสอน รางวั ลชนะเลิ ศการแข่ งขั นการแกะสลั กผลไม้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔)
๔) นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต ๑๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวั ลผู้ ทํ าคุ ณประโยชน์ ต่ อเด็ กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ครู ผู้ สอนดี เด่ น (วิ ทยาศาสตร์ ) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. คุรุสภาเข็มทองคํา “คุรุสภาสดุดี” ระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔)
๕) นายไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต ๒
(ผลงานดีเด่ นฯ คื อ ๑. รางวั ลผู้ ทําคุณประโยชน์ ต่อเด็ กและเยาวชน สาขากี ฬาและนั นทนาการ ประจําปี ๒๕๕๐
๒. รางวั ลคุ รุ สภา เข็ มทองคํ า “คุ รุ สภาสดุ ดี ” ประจํ าปี ๒๕๕๑ ๓. รางวั ลครู ผู้ สอนดี เด่ น ประจํ าปี ๒๕๕๒
๔. ครู ดี ใ นดวงใจ ประจํ า ปี ๒๕๕๒ ๕. รางวั ล ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น (เหรี ย ญทองระดั บ ประเทศ)
ปี ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)
๖) นายสัมพันธ์ สัจจะเดช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต ๓๙ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ผู้ฝึกสอนยูโดดีเด่น จาก South East Asia Judo Federation ปี ๒๕๕๓ ๒. ผู้ฝึกสอนยูโดยอดเยี่ยม การแข่งขันยูโด
ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ ๑๕ และยูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔ จากสมาคมยูโด
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ๓. ผู้ฝึกสอนยูโดดีเด่น การแข่งขันกีฬายูโด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ จังหวัด
พิษณุโลก ปี ๒๕๕๑ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ๔. ผู้ฝึกสอนยูโดดีเด่น การแข่งขันกีฬายูโด กีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๘ จังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๒ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ๕. ผู้ฝึกสอนยูโดดีเด่น การแข่งขันกีฬายูโด
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ จังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๕๓ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย)
๓. วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ ราย ได้แก่
นายสําราญ สีป วน วิ ทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๒. รางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประจําปี ๒๕๕๓ (ประเภทที่ ๖))

-๔๔. วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๔ ราย ได้แก่
๑) นางนาถฤดี แซ่ ตัน โรงเรี ย นสตรี ร ะนอง สพม. เขต ๑๔ (ผลงานดี เด่ น ฯ คื อ
๑. รางวัลชนะเลิศ Innovative teachers Leadership Award ๒๐๐๗ ๒. รางวัลชนะเลิศ ระดับเอเชีย
แปซิฟิกPartners in Learning Regional Innovative Teachers’ Conference ๒๐๐๘ Winner Thailand)
๒) นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญ โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป. พัทลุง เขต ๒ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีคุณประโยชน์ต่อการศึ กษาอย่ างยิ่ ง และประเภทครูผู้ ส อน ประจําปี ๒๕๕๓ ๒. ครู ผู้ ส อนดี เด่ น ระดั บ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประจํ า ปี ๒๕๕๓ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ๓. ป้ า ยสนองพระราชดํ า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ปี ๒๕๕๒)
๓) นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวั ล ชนะเลิ ศการแข่ งขั น การแกะสลั กหิ ม ะ ระดั บ นานาชาติ ประจํ าปี ๒๕๕๓ ๒. รางวั ล ชนะเลิ ศ
การแข่งขันการแกะสลักหิมะ ระดับนานาชาติ ประจําปี ๒๕๕๔)
๔) นางกาญจนา ไมตรีจิตร โรงเรี ยนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต ๓ (ผลงาน
ดี เ ด่ น ฯ คื อ ๑. ครู ผู้ ฝึ ก สอน ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ดี การประดิ ษ ฐ์ ข องเล่ น จากเศษวั ส ดุ ช่ ว งชั้ น ที่ ๒
งานศิ ล ปหั ตถกรรมนั กเรี ย น ระดั บ ชาติ ปี การศึ กษา ๒๕๕๒ ๒. ครู ฝึ กสอน รางวั ล เหรี ย ญทองกิ จ กรรม
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประเภททีม ๓ คน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๒)
๕) นายสมยศ โคตรบรม โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์สํารวจดาวนพเคราะห์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ปี ๒๕๕๒ ๒. ครูผู้ ควบคุมทีมแข่ งขันหุ่น ยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทย ได้ รับรางวัลชนะเลิศอั นดับ ๑
(เหรียญทอง) ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ปี ๒๕๕๓)
๖) นายจันทร์พยัพ สีลาพุทธา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์
ของใช้ จ ากเศษวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ระดั บ ชั้ น ม.๑ - ๓ ประเภทที ม ๓ คน งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น
ระดับชาติ ๒๕๕๒ ๒. ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓)
๗) นางขวั ญ ใจ สิ ง ห์ ท อง โรงเรี ย นชุ ม ชนวั ด ขั น เงิ น สพป. ชุ ม พร เขต ๒
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ระดั บ ชั้ นป. ๑ – ๓ งานศิ ล ปหั ตถกรรมนั กเรี ย น ระดั บ ชาติ ปี ๒๕๕๒ ๒. ครู ผู้ฝึ กสอน รางวั ลชนะเลิ ศ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกระดับชั้น ป. ๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ปี ๒๕๕๓)

-๕๘) นางวราภรณ์ โสภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านเสิ งสาง สพป. นครราชสีมา เขต ๓
(ผลงานดี เด่น ฯ คื อ ๑. โรงเรี ยนส่ งเสริมสุ ขภาพระดับ เพชร พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. รางวัล สถานศึกษา รางวั ล
พระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒)
๙) นางสาวศุภ มาศ คงคาช่ว ย โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การวาดภาพด้วยโปรแกรม
Paint รวมประเภทความพิ ก าร งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ระดั บ ชาติ ปี ๒๕๕๓ ๒. ครู ผู้ ฝึ ก สอน
รางวัลระดับยอดเยี่ยม การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Paint งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒)
๑๐) นายสมชาย สุขกรม โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต ๒ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๒๕๕๒ ๒. การแข่งขันศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ ๓๘
ประเทศญี่ปุ่น (Pantal Award) ๒๕๕๑ ๓. ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ ดาวเทียมของฉัน ๒๕๕๓)
๑๑) นางผ่ อ งศรี สิ ต บุ ศ ย์ โรงเรี ย นคุ ร ะบุ รี สพป. พั ง งา (ผลงานดี เ ด่ น ฯ คื อ
๑. ครูผู้ฝึกสอน “น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง” ช่วงชั้นที่ ๒ และได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ
๒ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” ปี ๒๕๕๒ ๒. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง) ปี ๒๕๕๒)
๑๒) นายนิคม กาญจนาพงศ์ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม. เขต ๑๒ (ผลงาน
ดี เ ด่ น ฯ คื อ ๑. ครู ผู้ ฝึ ก สอนนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ วิ่ ง เร็ ว ช่ ว งชั้ น ที่ ๔
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒. รางวัลชนะเลิศประเภทบินนาน การแข่งขัน
เครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยเจ้าเวหา” ชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจําปี ๒๕๕๓)
๑๓) นายอนุ ช า แก้ ว มั่ น โรงเรี ย นชุ ม ชน ๓ บ้ า นเนิ น กุ่ ม (ประชานุ กู ล ) สพป.
พิษณุโลก เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. การแข่งขันมวยปล้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี ๒๕๕๓
รางวัลอันดับ ๑ ประเภทฟรีสไตล์ (ชาย) รุ่นอายุ ๑๖-๑๘ ปี รุ่นน้ําหนักไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม ๒. การแข่งขัน
กีฬามวยปล้ําชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) ประจําปี ๒๕๕๔ ๓. ผู้ฝึกสอนสังกัดจังหวัดพิษณุโลก
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “ตรังเกมส์” จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)
๑๔) นางสาวจตุรพร มาลารัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน สพม. เขต ๒ (รางวัลดีเด่นฯ
คือ ๑. กีฬายูโดประเภทท่าทุ่มยูโนะกาต้า ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ เวียงจันทน์เกมส์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ปี ๒๐๐๙ ๒. เหรียญทองประเภทเยาวชนหญิงรุ่นน้ําหนัก ๔๒ กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ ปี ๒๕๕๒ จังหวัดกาญจนบุรี ๓. ชนะเลิศกีฬายูโดในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่ งประเทศไทย ครั้ งที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดสุ โขทั ย จากสํ านั กงานพั ฒนาการกีฬาและนัน ทนาการ
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ๔. ชนะเลิ ศ กี ฬ ายู โ ดในการแข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา
แห่ งประเทศไทย ครั้ งที่ ๓๑ เมืองช้างเกมส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากสํ านั กงานพั ฒ นาการกีฬาและนั นทนาการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๕. ครูดีในดวงใจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๖. เหรียญเงินกีฬายูโดรุ่น ๔๕ กิโลกรัม
ในการแข่งขัน HONG KONG INTERNATIONAL JUDO TOURNAMENT ๒๐๐๙)

-๖นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ จํานวน ๔ ราย คือ ๑. นายแสวง ศิริพัฒน์
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ ๒. นายเสนาะ แก้วมุกดา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ ๓. นายสําเริง บุญโต สพม. เขต ๓๓
๔. นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก สพป. เชียงใหม่ เขต ๒

