ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ครูเชีย่ วชาญ ครูชํานาญการพิเศษ
และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ
นางรั ต นา ศรี เ หรั ญ เลขาธิ ก าร ก.ค.ศ. เปิ ด เผยว่ า ในการประชุ ม อ.ก.ค.ศ.วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ
วิ ทยฐานะข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ซึ่ งทํ าการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสั ณห์ โพธิ์ ศรี ทอง
เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด
จํ า นวน ๒๔ ราย ได้ แก่ อนุ มั ติ ให้ ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๔ ราย
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน ๒ ราย ครู เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน ๕ ราย และอนุ มั ติ ใ ห้ ข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๒ ราย
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จํานวน ๖ ราย ดังนี้
๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่
นายไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการคือ ๑. รายงาน
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การนิ เ ทศการศึ ก ษาเพื่ อ การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ๒. รายงานการใช้แนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนากลุ่มเครือข่ายครูแกนนําปฏิรูปการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒)
๒. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่
นายอั ก ษรศิ ล ป์ แก้ ว มหาวงศ์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ศรี ส ะเกษ (ผลงานทางวิ ช าการ คื อ
๑. รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการใช้ แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญ ญาท้องถิ่ นเพื่ อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนา
สถานศึกษา (๓ D) เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ)
๓. วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ได้แก่
๑) นางรจนา ทองสุข สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการคือ ๑. รายงานการเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมเอกสารประกอบ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ จํานวน ๔ เล่ม ๒. รายงานการพัฒนาและการประเมินมาตรฐานครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึ กษาชั ยภูมิ เขต ๑ ๓. รายงานการนิเทศติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนแกนนํายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ พร้อมเอกสารประกอบจํานวน ๒ เล่ม)

-๒๒) นางกอบกมล ทบบั ณ ฑิ ต สพป. ศรี ส ะเกษ เขต ๑ (ผลงานทางวิ ช าการคื อ
๑. การพั ฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศแบบเสริ ม ต่ อ การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถเด็ ก ปฐมวั ย ในการ
จัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย พร้อมเอกสารประกอบ แนวการดําเนินการนิเทศการศึกษา
ปฐมวัย : การนิเทศแบบเสริมต่อการเรียนรู้ ๒. การพัฒนาชุดนิเทศ ส่งเสริมความสามารถครูปฐมวัยในการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเด็กปฐมวัย พร้อมเอกสารประกอบ ๑) คู่มือครู เรื่องการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเด็กปฐมวัย ๒) เกมการศึกษาชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒)
๔. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ได้แก่
๑) นางปิย รั ตน์ เรื อ งวงศ์ วิท ยา โรงเรีย นชุ ม ชนบ้า นบุ่ งแก้ว สพป. อุ ดรธานี เขต ๒
(ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. ผลการสอนสุขศึกษาแบบประสมประสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจในการเรียนรู้สุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒. รายงานการพัฒนาบทเรียนสื่อ
ประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมเอกสารประกอบ ๑) คู่มือ
การใช้บทเรียนสื่อประสม ๒) บทเรียนสื่อประสม จํานวน ๑๖ เล่ม ๓) คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จํานวน ๕ เล่ม)
๒) นางกัญญา สุดถ้อย ศูนย์ กศน. อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ผลงาน
ทางวิชาการคือ ๑. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การเสริมสร้างประชาธิปไตยชุมชน ตําบลคลองมะเดื่อ
อํ า เภอกระทุ่ ม แบน จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ๒. ชุ ด การเรี ย นรู้ การผลิ ต เครื่ อ งเบญจรงค์ โดยไม่ ใ ช้ น้ํ า ทอง
ด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาไทย ๓. รายงานผลการใช้ ชุ ด การเรี ย นรู้ การผลิ ต เครื่ อ งเบญจรงค์ โดยไม่ ใ ช้ น้ํ า ทอง
ด้วยภูมิปัญญาไทย)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ จํานวน ๑๘ ราย ดังนี้
๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๓ ราย ได้แก่
๑) นายสุทัศน์ ทุมวัน ศูนย์ กศน. อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ห้ อ งสมุ ด ประชาชน “เฉลิ ม ราชกุ ม ารี ” อํ า เภอวานรนิ ว าส ดี เ ด่ น ระดั บ ประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ห้ อ งสมุ ด ประชาชน “เฉลิ ม ราชกุ ม ารี ” อํ า เภอสว่ า งแดนดิ น ดี เ ด่ น ระดั บ ประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑)
๒) นางสาวอินดา แตงอ่อน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
พระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๙ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม) ๒. รางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๔๙ (วิ ทยาลั ยอาชีวศึกษานครปฐม) ๓. การอนุ รักษ์การประดิษ ฐ์
กระทงลอย ประเภทสถาบันการศึกษา ประจําปี ๒๕๕๐)
๓) นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป. นครปฐม เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ
คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปี ๒๕๔๖ ๒. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา
ปี ๒๕๕๑ ๓. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝันใกล้บ้าน ปี ๒๕๕๓)

-๓๒. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๓ ราย ได้แก่
๑) นางกฤติกา ศรีคําดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ) ปี ๒๕๕๓
๒. รางวัลครูผู้ฝึกสอน รางวัลยอดเยี่ยม หนังสือเล่มเล็ก ช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
“เก่งสร้างชาติ” ปี ๒๕๕๒ ๓. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี ๒๕๕๓)
๒) นางกรวิภา ขวัญเพ็ชร ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองปัตตานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
คนดี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ห่ ง สป. ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. รางวั ล ผู้ ทํา คุ ณ ประโยชน์ท างด้า นการศึ ก ษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. รางวัลครู/บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
๓) นายวัลลภ มากมี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. การแข่งขัน
ในงานวั น นั ก ประดิ ษ ฐ์ ประจํ า ปี ๒๕๕๔ (ประเภทที่ ๑ อุ ป กรณ์ รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งานทดแทน
“เครื่องแยกอณูน้ํามันที่ลอยแขวนอยู่ในน้ํา”) ๒. รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ
ประจําปี ๒๕๕๑ (ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน “ระบบระยะการเปิดลิ้น
ผันแปรสําหรับรถจักรยานยนต์ หรือระบบ VVL”) ๓. รับพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จากการประกวด ปตท. ร่วมสานฝันนักประดิษฐ์ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ประจําปี ๒๕๕๐ “Auto Top Cool”)
๓. วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๒ ราย ได้แก่
๑) นายวีร ชัย โชติ ช่วง โรงเรี ยนพนมรอกวิ ท ยา จั งหวัด นครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนศิลปหัตถกรรมนักเรียนเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันประติมากรรม
ลอยตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓ ๒. ครูผู้ฝึกสอนศิลปหัตถกรรมนักเรียนเหรียญทอง
ชนะเลิศการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔)
๒) นางเยาวะเรศ สมณะกิจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต ๑ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน “ท่องอาขยาน” ช่วงชั้นที่ ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ปี ๒๕๕๑ “เก่ ง สร้ า งชาติ ” ๒. รางวั ล เหรี ย ญทอง “ท่ อ งอาขยาน” ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า” ๓. ครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขัน “ท่องอาขยาน” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”)
๓) นางสุริยา ทองสีขาว โรงเรียนวัดป่าบอนต่ํา (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) สพป. พัทลุง
เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูภาษาไทยดีเด่น รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ
ปี ๒๕๕๓ ๒. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข็มครูผู้สอนดีเด่น ของคุรุสภา ปี ๒๕๕๓)
๔) นางกิ ติม า สมฤาแสน วิ ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี ๒๕๕๑ ๒. ครูผู้สอนดีเด่น ปี ๒๕๕๒)
๕) นางสาวสายชล คงแก้ว โรงเรียนระวิราษฎร์บํารุง สพป. ระนอง (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ครู ผู้ ฝึ ก สอน กิ จ กรรมการเต้ น แอโรบิ ค นั ก เรี ย นเรี ย นร่ ว มประเภทบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติเหรียญทอง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
(ห้องเรียนธรรมชาติ) ประจําปี ๒๕๔๙)

-๔๖) นางกาญจนา ทิมภราดร วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
ประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๒ ๒. รางวั ล การเขี ย นแผนธุ ร กิ จ โครงการ
อาชีวสร้างสรรค์แปรผันสู่ธุรกิจ ประจําปี ๒๕๕๓)
๗) นางจตุพร จุลภักดิ์ โรงเรียนชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต ๑๒ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันภาพปะติด นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ ๒. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพลายเส้น นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓)
๘) นายปรีชา จั่นแก้ว โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิง สถิติ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๒. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ ๑๒ ปี “หญิง” พ.ศ. ๒๕๕๓)
๙) นายประมวล รอนยุทธ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจําปี ๒๕๕๔ ๒. การแข่งขันในงานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี ๒๕๕๓)
๑๐) นายพยู ร ศรี พ ร วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครศรี ธ รรมราช (ผลงานดี เ ด่ น ฯ คื อ
๑. การประกวดตามโครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม ประจําปี ๒๕๕๒ ๒. การประกวดสื่อการเรียน
การสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๓)
๑๑) นางอนงค์ มีปัญญา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สพม. เขต ๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานอาชีพ ช่วงชั้นที่ ๔
ประเภทที ม ๓ คน งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ ชาติ ปี ๒๕๕๒ ๒. ครู ผู้ ฝึ ก สอน รางวั ล ชนะเลิ ศ
การแข่ งขั นการทําอาหารเช้าเพื่ อสุ ขภาพ (แบบไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหั ตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓)
๑๒) นางอารีรัช ผิวดี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต ๒๕
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านโปงลาง ปี ๒๕๕๓
๒. รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน (วงโปงลาง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ)
นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ จํานวน ๕ ราย คือ ๑. นายรัฐวุฒิ ก่องขันธ์
สพป. สุรินทร์ เขต ๒ ๒. นายอดุลย์ หวังพิทยา สพป. ปัตตานี เขต ๑ ๓. นายจีระพงศ์ วิโสจสงคราม
สพป. ปั ตตานี เขต ๑ ๔. นายอารี ผี น เทพลัก ษณ์ สพป. นราธิ วาส เขต ๑ ๕. นายไพรสณ ทาปลั ด
สพป. ขอนแก่น เขต ๔

