ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ
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 ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด จํานวน ๑๙ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๑ ราย (ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ๖ ราย และ
ครู เ ชี่ ย วชาญ ๕ ราย) และอนุ มั ติ ใ ห้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๘ ราย (รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ๑ ราย และครูชํานาญการพิเศษ ๗ ราย)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๕/๒๕๔๘ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่
นางพู ล ศรี ธรรมเมธาพร โรงเรี ย นแปลงยาวพิ ท ยาคม สพม. เขต ๖ (ผลงาน
ทางวิ ช าการ คื อ ๑. การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า ส ๔๑๑๐๑ ชี วิ ต ที่ ยั่ ง ยื น ๑
บุคลิกภาพประชาธิปไตยและทักษะกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์และแบบปกติ พร้อมเอกสารประกอบการเรียน จํานวน ๗ เรื่อง และคู่มือการใช้เอกสาร
ประกอบฯ ๒. หนั ง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม
รายวิชา ส ๔๑๑๐๑ ชีวิตที่ยั่งยืนชั้น ม. ๔ จํานวน ๙ เล่มพร้อมคู่มือฯ รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ
หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ จํานวน ๑๘ ราย ได้แก่
๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๖ ราย ได้แก่
๑) นายประยงค์ แก่นลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต ๒๙ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ๒. โรงเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรม และจริยธรรมระดับประเทศ ปี การศึกษา ๒๕๕๐ ๓. โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ดีเยี่ยมระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ปีการศึกษา ๒๕๕๒)
๒) นายอภั ย บุ ญสาม โรงเรียนอนุ บาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๔๙
๒. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๓. รางวัลพระราชทานประเภท
สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓)
๓) นายโกวิท บุญเฉลียว โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี
เขต ๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปี ๒๕๔๘
๒. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปี ๒๕๕๐ ๓. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๐)

-๒๔) นายจารึ ก หาพั น นา โรงเรี ย นปทุ ม วิ ท ยากร สพป. อุ บ ลราชธานี เขต ๑
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง” ปีการศึกษาปี ๒๕๕๐ ๒. โรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่าง ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๓. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๔. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา ๒๕๕๔)
๕) นายประหยัด หลักรัตน์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต ๒๙ (ผลงานดีเด่นฯ
คือ ๑. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน
ต่อเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๓. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ปีการศึกษา ๒๕๕๔)
๖) นายบงการ สายเนตร โรงเรียนบ้านเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ (ผลงานดีเด่นฯ
คือ ๑. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๑ ๒. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา ปี ๒๕๕๐
๓. ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี ๒๕๕๒)
๒. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๔ ราย ได้แก่
๑) นางสมใจ สุริยะ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี ๒๕๕๒ ๒. รางวัลครูที่ปรึกษานักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงานสุดยอด
วิทยาศาสตร์เยาวชนอาเซียน ๒๕๕๑ ๓. รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ได้รับรางวัลชนะเลิศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๒)
๒) นางสมปอง ตรุ ว รรณ์ โรงเรี ย นนารี นุ กูล สพม. เขต ๒๙ (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
๑. ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ ๒. รางวัลคุรุสภา เข็มทองคํา “คุรุสภาสดุดี” ปี ๒๕๕๒ ๓. Certificate of
Excellent Award (WRO ๒๐๐๘) ประเทศญี่ปุ่น ๔. Certificate of Excellent Award (WRO ๒๐๑๐)
ประเทศฟิลิปปินส์)
๓) นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต ๓๙
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี ๒๕๕๓ ๒. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ
ปี ๒๕๔๙, ๒๕๕๐, ๒๕๕๒, ๒๕๕๓ ๓. รางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award) ปี ๒๕๕๔)
๔) นางอัมพิกา เอี่ยมสําอางค์ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต ๑
(ผลงานดี เ ด่ น ฯ คื อ ๑. ครู ผู้ ส อนดี เ ด่ น ปี ๒๕๕๒ ๒. หนึ่ ง โรงเรี ย น หนึ่ ง นวั ต กรรมด้ า นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ระดับเหรียญทอง ปี ๒๕๕๒ ๓. ครูดีในดวงใจ)
๓. วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ ราย ได้แก่
นายไพรี เชยชม โรงเรี ย นสตรี ย ะลา สพม. เขต ๑๕ (ผลงานดี เ ด่ น ฯ คื อ
๑. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี ๒๕๕๓ ๒. รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๒ ๓. รางวัลต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๑ ๔. รางวัล
ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี ๒๕๕๑ ๕. รางวัลข้าราชการตัวอย่างปี ๒๕๔๓)

-๓๔. วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๗ ราย ได้แก่
๑) นางจันจีฬา จวนอาจ โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒ (ผลงาน
ดี เ ด่ น ฯ คื อ ๑. ครู ผู้ ฝึ ก สอน รางวั ล ยอดเยี่ ย มการจั ด ทํ า ภาพยนตร์ สั้ น ช่ ว งชั้ น ที่ ๓-๔ ชนะเลิ ศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ ๒. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒)
๒) นายปมุข ภู่เกิดสิน โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ครูผู้ฝึกสอนรางวัล Gold Award การแข่งขันศิลปะระดับนานาชาติ The ๔๐th International
Children’s Art Exhibition ๒๐๑๐ ๒. รางวัล Hydrangea Award (Gold) การแข่งขันศิลปะระดับ
นานาชาติ The ๑๒th International Exchange Exhibition of Children’s Art in ๒๐๐๙)
๓) นางจิตรา พิบูลย์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต ๑๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ครู ผู้ฝึ กสอน รางวั ลยอดเยี่ ยมแข่ งขั นการทําอาหารคาวหวาน ช่วงชั้นที่ ๔ งานศิล ปหัต ถกรรมนั ก เรี ย น
ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ ๒. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ แข่งขันการทําน้ําพริกผักสด และเครื่องเคียง
ช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ ๓. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองแข่งขัน
การทําอาหารเช้าแบบไทยเพื่อสุขภาพ ชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๓)
๔) นายกฤษณ ทองคํา วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจําปี ๒๕๔๘ (เครื่องล้างหอยแครง) ๒. การแข่งขัน
ฝีมือแรงงานระดับชาติ ประจําปี ๒๕๔๗)
๕) นางนภัสกร ฟองฟุ้ง โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. เขต ๑๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวั ล ชนะเลิ ศ ผลงานการประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งหยอดเหรี ย ญอเนกประสงค์ ใ นงานประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
เด็กและเยาวชน ประจําปี ๒๕๕๑ ๒. ผลงานเรื่อง “เครื่องเก็บลูกกอล์ฟ” รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
โครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทที่ ๒ อุปกรณ์อํานวย
ความสะดวกภายในบ้านพักอาศัย โรงเรียนหรือชุมชนในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี ๒๕๕๓
๖) นายชัชวัสส์ วกสุดจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนัก
สวนกุ หลาบมัธยม) สพม. เขต ๙ (ผลงานดี เด่นฯ คือ ๑. รางวั ลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรม
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ ๒. รางวัลรองชนะเลิศ
เหรียญทอง การแข่งขันละครโรงเล็ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ ๓. ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี ๒๕๕๓)
๗) นายณรงค์ ศั ก ดิ์ แสงเงิ น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สิ ง ห์ บุ รี (ผลงานดี เ ด่ น ฯ คื อ
๑. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําปี ๒๕๕๓ (ชุดทดลองการวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องขยายเสียง)
๒. การแข่งขันในงานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี ๒๕๕๒)

-๔นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ จํานวน ๘ ราย คือ ๑. นายอวยชัย ศรีตระกูล
สพป. เชี ย งใหม่ เขต ๑ ๒. นายเดช ศิ ริ น าม สพป. เชี ย งใหม่ เขต ๑ ๓. นายอภิ ช าติ รั ต นยรรยง
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑ ๔. นายทินกร หมวกแก้ว สพป. กําแพงเพชร เขต ๑ ๕. นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
สพป. กําแพงเพชร เขต ๑ ๖. นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ ๗. นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์
สพป. เลย เขต ๒ ๘. นายสุภาพ จันทร์สม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

