ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ
นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมีนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน
เมื่ อวั นพุ ธที่ ๒๖ กั นยายน ๒๕๕๕ ได้ มีมติ อนุ มัติ ทั้งหมด จํ านวน ๔๕ ราย ได้ แก่ อนุ มัติให้ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน ๓๒ ราย (ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๒๕ ราย
ครู เชี่ ยวชาญ จํ านวน ๗ ราย) อนุ มั ติ ให้ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาเลื่ อนเป็ นวิ ทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๐ ราย (รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ ราย ครูชํานาญการพิเศษ
จํานวน ๙ ราย) และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ ราย โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๕/๒๕๔๘ วิทยฐานครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย คือ
นางทั ศนี ย์ อรรถรั ตนศั กดิ์ โรงเรี ยนอํ านาจเจริ ญ สพม. เขต ๒๙ (ผลงานทางวิ ชาการ คื อ
๑. การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ในการป้ อ งกั น พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ข องนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
๒. สื่ อการสอนสุ ขศึ กษาฉบั บ การ์ ตูน วิ ช าสุ ขศึ ก ษา พ ๔๓๑๐๒ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ จํ านวน ๑๐ เล่ ม
๓. คู ่ม ือ การใช้สื ่อ การสอนสุข ศึก ษาฉบับ การ์ต ูน วิช าสุข ศึก ษา พ ๔๓๑๐๒ ชั ้น มัธ ยมศึก ษาปีที ่ ๖
สาระการเรี ย นรู้ สุ ขศึ กษาและพลศึ ก ษา เล่ ม ๑ และเล่ ม ๒ ๔. รายงานการพั ฒ นาสื่ อการสอนสุ ขศึ กษา
ฉบับการ์ตูน วิชาสุขศึกษา พ ๔๓๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย คือ
นายวีระเดช เหลืองหิรัญ วิทยาลัยเทคนิ คดอนเมือง (ผลงานทางวิ ชาการ คือ ๑. การศึกษา
รู ป แบบการบริ หารงานที่ พึ งประสงค์ ของวิ ทยาลั ย เทคนิ คนครสวรรค์ ๒. การบริ หารงานแบบมุ่ งสั มฤทธิ์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์)
หลั ก เกณฑ์ ฯ ว ๕/๒๕๕๔ ซึ่ ง เป็ น หลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ ประเมิ น ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยการประเมินประกอบด้วย ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะด้านที่ ๓ นี้ ก.ค.ศ. กําหนดให้มีการประเมินที่มุ่งเน้นผลการพัฒนางานในหน้าที่ ผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสํ า เร็ จ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ และผลการพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลงที่ ทํ า ไว้ กั บ ก.ค.ศ. ซึ่ ง ในครั้ ง นี้ มี ผู้ ผ่ า น
การประเมิน จํานวน ๔๐ ราย ได้แก่

-๒๑. ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๒๔ ราย ได้แก่
๑) นายสมยศ ผลอินทร์ โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียน
ประชาธิ ปไตยตั วอย่ าง ประจํ าปี ๒๕๕๐ ๒. สถานศึ กษาแบบอย่ างการจั ดกระบวนการเรี ยนการสอนและ
การบริหารจั ดการตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ประจํ าปี ๒๕๕๒ “สถานศึ กษาพอเพี ยง ๒๕๕๒”
๓. รางวัลเกียรติคุณ ชั้นประถมศึกษา ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทํานองสรภัญญะ งานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๔ ๔. ผู้ดํารงอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมและ
บํ าเพ็ ญประโยชน์ ต่ อสั งคม สมควรได้ รั บการยกย่ องให้ เป็ นตั วอย่ างที่ ดี ภายใต้ โครงการเมื องไทยเมื องคนดี
ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๓)
๒) นายสุ โข อนั น ตมงคลกุ ล โรงเรี ย นบ้ านกะปง สพป. พั งงา (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ
๑. รางวั ลพระราชทานประเภทสถานศึ กษาระดั บประถมศึ กษา ขนาดเล็ ก ปี การศึ กษา ๒๕๔๙ ๒. รางวั ล
พระราชทานประเภทสถานศึ กษาระดั บ ประถมศึ กษา ขนาดเล็ ก ปี การศึ กษา ๒๕๕๓ ๓. รางวั ลโรงเรี ย น
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี ๒๕๕๓)
๓) นายสมยศ แสงจันทร์ โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๔๕
๒. รางวั ลพระราชทานประเภทสถานศึ กษาระดั บประถมศึ กษาขนาดเล็ ก ปี การศึ กษา ๒๕๕๐ ๓. โรงเรี ยน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา ๒๕๕๓)
๔) นายจิตดี ทองเสน โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี ๒๕๕๑ ๒. ต้นแบบโรงเรียนดีเด่นใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๑ ๓. เกียรติบัตร
สถานศึ กษาแบบอย่ างการจั ดกระบวนการเรี ยนการสอนและการบริ หารจั ดการตามหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ปี ๒๕๕๒)
๕) นายอดุ ลชั ย โคตะวี ระ วิ ทยาลั ยเทคนิ คร้ อยเอ็ ด (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ ๑. รางวั ล
พระราชทานประเภทสถานศึ กษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗ (วิ ทยาลั ยสารพัดช่างสุรินทร์) ๒. รางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึ กษา ปี การศึ กษา ๒๕๕๓ (วิ ทยาลั ย เทคนิ คร้ อยเอ็ ด) ๓. การประกวดสุ ดยอดคนพั นธ์ อา
ระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๑)
๖) นายธวัช ศรีสว่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต ๕ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึ กษา ระดั บมั ธยมศึ กษา ขนาดใหญ่ ปี การศึ กษา ๒๕๕๒ ๒. โรงเรี ยนต้ นแบบ
โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๑ ๓. ถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลเสาเดี่ยว ปี ๒๕๕๓)
๗) นายฉลอง อําพันเรือง โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท สพป. อ่างทอง (ผลงานดีเด่นฯ
คือ ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๒. โรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี ๒๕๕๐ ๓. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี ๒๕๕๒)

-๓๘) นายชาติชาย เกตุพรหม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (ผลงานดีเด่นฯ
คื อ ๑. รางวั ลโครงการชี ววิ ถีชี วิ ตเพื่ อการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื นระดั บประเทศ ประจํ าปี ๒๕๕๓ (ประเภทที่ ๑
ประเภทที่ ๓ และประเภทที่ ๗) ๒. รางวั ลโครงการชี ว วิ ถี ชี วิ ตเพื่ อการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น ระดั บ ประเทศ
ประจํ าปี ๒๕๕๒ (ประเภทที่ ๔ และประเภทที่ ๘) ๓. รางวั ลโครงการชี ววิ ถีชี วิ ตเพื่อการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น
ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๑ (ประเภทที่ ๑) ๔. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม))
๙) นายมงคลชั ย สมอุดร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ฉะเชิ งเทรา (ผลงานดีเด่นฯ
คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๒. รางวัลโครงการชีววิถีชีวิตเพื่อการพัฒนา
อย่ างยั่ งยื นระดั บ ประเทศ ประจํ าปี ๒๕๕๒ (ประเภทที่ ๕) ๓. รางวั ล โครงการชี ว วิ ถี ชี วิ ตเพื่ อการพั ฒนา
อย่างยั่งยืนระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๑ (ประเภทที่ ๕))
๑๐) นายศักดา ขาวเกลี้ยง วิทยาลัยเทคนิคตราด (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลชนะเลิศ
ประเภท ๕ สิ่ งประดิ ษฐ์ ป ระเภทภู มิปั ญญาสร้ างสรรค์ เศรษฐกิ จ การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่ นใหม่
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เครื่องแยกเนื้อลูกสํารอง Winch ๐๑) ๒. รางวัลชนะเลิศ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์เพื่อประกอบอาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๑
(เครื่องแยกเนื้อลูกสํารอง) ๓. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Cement and Concrete Innovation ครั้งที่ ๓
ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๑ (ผนังผิวโมเสกกะลามะพร้าว))
๑๑) นายวิสุทธิ์ ชินนาพั นธ์ วิทยาลัยเทคนิคลําปาง (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวั ล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย) ๒. รางวัลการแข่งขันฮอนด้า
ประหยัดเชื้อเพลิง ประจําปี ๒๕๕๓ ๓. รางวัลการแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคระดับประเทศ อาชีวศึกษา-อีซูซุ
ปีการศึกษา ๒๕๕๓)
๑๒) นายใบบุญ บุญทน โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. หนึ่งโรงเรียน หนึ่ งนวั ตกรรม ปี ๒๕๕๑ ๒. สถานศึ กษาแบบอย่ างการจั ดกระบวนการเรียนการสอนและ
การบริ หารจั ดการตามหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ปี การศึ กษา ๒๕๕๒ ๓. หนึ่งโรงเรียน หนึ่ งนวั ตกรรม
ปี ๒๕๕๓)
๑๓) นายมานะ ครุธาโรจน์ โรงเรี ยนอนุ บาลมณีราษฎร์ คณาลั ย สพป. นครราชสี มา
เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๒ ๒. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจั ดกระบวนการเรี ยนการสอน และการบริ ห ารจั ดการตามหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ปี ๒๕๕๒
“สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง ปี ๒๕๕๒” ๓. รางวั ล พระราชทาน ประเภทสถานศึ ก ษา ขนาดกลางระดั บ
ก่อนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๓)
๑๔) นายอภิ รั ตน์ เลาหะพั น ธ์ โรงเรี ย นบ้ า นทั บ ช้ าง สพป. นครราชสี มา เขต ๑
(ผลงานดีเด่ นฯ คือ ๑. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็ นแบบอย่างของครู ดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา
ปี ๒๕๔๙ ๒. ครู ดี ศรี แผ่ น ดิ น ปี ๒๕๕๐ ๓. รางวั ล พระราชทาน ประเภทสถานศึ กษา ขนาดกลางระดั บ
ก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐)

-๔๑๕) นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๒
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู”
ปี ๒๕๕๔ ๒. รางวัลโรงเรียนดีประจําตําบล ปี ๒๕๕๒ ๓. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๒)
๑๖) นายศิลปชัย ผลกล้า โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวั ลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประจําปี ๒๕๔๘ ๒. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี
๒๕๕๐ ๓. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๑
๔. รางวัลวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ประจําปี ๒๕๕๒)
๑๗) นายสิงห์โต แก้วกัลยา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต ๑ (ผลงาน
ดี เ ด่ น ฯ คื อ ๑. เหรี ย ญลู กเสื อ สดุ ดี ชั้ น ๑ ปี ๒๕๕๒ ๒. ผู้ บ ริ ห ารดี เด่ น รั บ รางวั ล พระราชทานเข็ มและ
นามาภิ ไธยย่ อ สธ. จากสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ ปี ๒๕๔๓ ๓. ข้ าราชการพลเรื อนดี เด่ นครุ ฑทองคํ า
ปี ๒๕๔๕)
๑๘) นายโกวิท ดนตรีเสนาะ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” สพม. เขต ๓ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึ กษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลางปี ๒๕๕๒ ๒. ต้นแบบ
๑ อํ าเภอ ๑ โรงเรี ย นในฝั น ปี ๒๕๕๒ ๓. สถานศึ กษาแบบอย่ างการจั ดกระบวนการเรี ย นการสอนและ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๓)
๑๙) นายโพยม จันทร์น้อย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต ๓
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลประกวดวงโยธวาทิต Brass Theater ประเภท Senior Division รางวัลเหรียญทอง
ปี ๒๕๕๔ ๒. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา ปี ๒๕๕๐ ๓. รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาขนาดเล็กส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น
ประจํ ากรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โครงการส่ งเสริ มการปลุ กกระแสและพั ฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ คุ ณธรรม
ในสถานศึกษา ปี ๒๕๔๙)
๒๐) นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (ผลงาน
ดี เด่ น ฯ คื อ ๑. รางวั ล เกี ย รติ ย ศ โล่ พ ระราชทานจากสมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ โครงงานคุ ณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ ยม ระดับประเทศ ปี การศึ กษา ๒๕๕๐ ๒. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๓. รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศกิตติคุณ “ประโยชน์แห่งมหาชน” ปีการศึกษา ๒๕๕๑)
๒๑) นายวั ชริ นทร์ ศิ ริ พานิ ช วิ ทยาลั ยเทคนิ คสั ตหี บ (ผลงานดี เด่ นฯ คื อ ๑. รางวั ล
พระราชทานประเภทสถานศึ ก ษา อาชี ว ศึ กษาขนาดใหญ่ ปี ก ารศึ กษา ๒๕๕๓ (วิ ทยาลั ย เทคนิ ค ชั ย ภู มิ )
๒. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา อาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ (วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์) ๓. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๔ (วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด))

-๕๒๒) นายอั ค รวงศ์ บารมี ธ นเศรษฐ์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ชั ย นาท (ผลงานดี เ ด่ น ฯ คื อ
๑. รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับชาติ ประจําปี 2553 ๒. สุดยอดส้วม
ระดับประเทศรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี ๒๕๕๑ ๓. ถ้วยรางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ (วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท) ๔. ถ้วยรางวัลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๘ (วิทยาลัยการอาชีพหันคา))
๒๓) นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนบ้านดอยคํา สพป. ลําพูน เขต ๑ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ปี ๒๕๕๓ ๒. หนึ่งโรงเรีย น
หนึ่งนวัตกรรม รางวัล เหรี ยญทอง ประจํ าปี ๒๕๕๒ ๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจุ ดกระบวนการเรีย น
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๓)
๒๔) นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
พระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่ทําคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒. รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านองค์กร
ที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓. รางวัลการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทาง (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Super Learning)) ระดับเหรียญทอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔. รางวัล
การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ ชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประเภทที่ ๓ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ป ระเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ชุดกันฝน Three Angel) ๕. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๔๙)
๒. ครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๖ ราย ได้แก่
๑) นายวีระยุทธ เพชรประไพ โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต ๓๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ชนะเลิศประกวดภาพวาดโปสเตอร์ นานาชาติ ๒. คุรุสภาสดุดี ๓. ครูผู้สอนดีเด่น)
๒) นางภัสราวรรณ ธนั ตทัพพ์มงคล โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต ๑
(ผลงานดีเด่ นฯ คือ ๑.รางวัล สถานศึ กษาพระราชทาน ปี ๒๕๔๘ ๒. รางวั ลหนึ่ งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
เรื่อง โรงเรีย นผู้นําการจัดการความรู้สู่การจั ดการเรียนรู้โ รงเรียนผู้นําคุณธรรมชั้นนําด้วยหลักการจัดการ
๔ ร่วม ปี ๒๕๕๒ ๓. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปี ๒๕๕๓ ๔. บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ Teacher Award สาขาทักษะชีวิต (ต่อต้านยาเสพติด) ปี ๒๕๔๕)
๓) นายจิ รั ฏ ฐ์ แจ่ ม สว่ า ง โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย นนทบุ รี สพม. เขต ๓
(ผลงานดี เ ด่ น ฯ คื อ ๑. ครู ผู้ ค วบคุ ม ที ม รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดโครงงานหุ่ น ยนต์ บั ง คั บ มื อ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๑ ๒. ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทํามือ
งานศิ ล ปหั ตถกรรมนั กเรี ย นระดับ ชาติ ปี ๒๕๕๒ ๓. ครู ผู้ ฝึ กสอน รางวัล เหรี ย ญทองการแข่งขั น หุ่ น ยนต์
อัตโนมัติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓ ๔. ครูผู้ฝึกซ้อม และควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศ
การประกวดโครงการหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ Asia Pasific Robofest ประเทศเกาหลีใต้ ปี ๒๐๐๙)

-๖๔) นางประสพสุข รัตนสุภา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต ๑๒ (ผลงาน
ดี เ ด่ น ฯ คื อ ๑. ครู ผู้ ฝึ ก สอนการแข่ ง ขั น ขั บ ขานประสานเสี ย ง ช่ ว งชั้ น ที่ ๓ ได้ รั บ รางวั ล ยอดเยี่ ย ม
งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ระดั บ ชาติ ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๒ ๒. ครู ผู้ ฝึ ก สอนการแข่ ง ขั น
ขับขานประสานเสียง ช่วงชั้นที่ ๔ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจําปี
การศึ กษา ๒๕๕๒ ๓. ครูผู้ควบคุ ม-ฝึกสอนวงขั บร้องประสานเสีย ง โรงเรียนกัลยาณีศรี ธรรมราช จั งหวั ด
นครศรีธรรมราชรางวัลเกียรติบัตร ระดับชนะเลิศการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นมัธยมปีที่ ๔-๖
งานศิ ล ปหั ตถกรรมนั กเรี ย นระดั บ ชาติ ประจํ าปี ก ารศึ กษา ๒๕๕๓ ๔. ครู ผู้ ฝึ ก สอนการประกวดขั บ ขาน
ประสานเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ) ปีการศึกษา ๒๕๕๓)
๕) นายธง ต่อยอด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวั ล ชนะเลิ ศโครงงานหุ่ น ยนต์ อั ตโนมั ติร ะดั บ ประถมศึ กษา งานศิ ล ปหั ตถกรรมนั กเรี ย นระดั บ ชาติ
ปี ๒๕๕๓ ๒. รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ชิงแชมป์ป ระเทศไทย ๒๕๕๒ ๓. รางวัล ชนะเลิศโครงงาน
หุ่ น ยนต์ อั ต โนมั ติ ช่ ว งชั้ น ที่ ๑-๒ การประกวดและแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ชิงแชมป์ประเทศไทย ๒๕๕๑)
๖) นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต ๑ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ ๔ ปีซ้อน “IMSO
๑๐๐๗-๒๐๑๐” ๒. ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ “โครงงานจักรยานพลังงานบริสุทธิ์” ระดับชั้น ป.๔-๖ ประเภททีม ๓ คน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๒ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ๓. ครูวิทยาศาสตร์
ดีเด่น รางวัลระดับชาติ ผู้สร้างสรรค์งานสอนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ประจําปี ๒๕๕๓)
๓. รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ ราย ได้แก่
นายวิ เ ชี ย ร เสงี่ ย มวิ บู ล วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ส ระแก้ ว (ผลงานดี เ ด่ น ฯ คื อ
๑. รางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๒ (ประเภทที่ ๒) ๒. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒)
๔. ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๗ ราย ได้แก่
๑) นางวราภรณ์ คงสม โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. สงขลา เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวัล ครู ผู้ฝึ กสอน รางวั ลเหรี ยญทองของกิ จกรรมการแข่ งขันโครงงานอาชี พ ระดั บชั้ นประถมศึกษา
ปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ ๒. รางวัลครูผู้ฝึกสอน รางวัลยอดเยี่ยม โครงงาน
อาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒)

-๗๒) นางสุชีลา แสนพิพัฒน์ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. สงขลา เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวัลครูผู้ฝึกสอน รางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันโครงงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ปี ๒๕๕๒ ๒. รางวัลครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองของการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔-๖)
๓) นางวัฒนี อ่องแก้ว โรงเรียนมหาวชิราวุธ สพม. เขต ๑๖ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. การแข่งขัน
ละครโรงเล็ก งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ๒. การประกวดละครประวัติศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ)
๔) นางสาวพิชญา อินทรไชโย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต ๑๖ (ผลงานดีเด่นฯ
คือ ๑. การประกวดนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ๒. การประกวดนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ)
๕) นางศิริรัตน์ คําชมภู โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ครูภาษาไทยดีเด่นรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ. พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ครูผู้สอน
ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓. ครูดีในดวงใจ พ.ศ. ๒๕๕๔)
๖) นายชํานาญ นาคินทร์ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม.เขต ๑๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. Gold Award การประกวดวาดภาพศิลปะนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่นพ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. Japanese Foreign
Minister’s Award ประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ๓. รางวัลชนะเลิศ
การประกวดภาพโปสเตอร์นานาชาติ และอันดับที่ ๓ ของโลก พ.ศ. ๒๕๓๙)
๗) นายฤกษ์ ชั ย ศรี ส มบั ติ วิ ท ยาลั ย เทคนิ คนครปฐม (ผลงานดี เด่ น ฯ คื อ ๑. รางวั ล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๑ ๒. การแข่งขันในงานวันนักประดิษฐ์
ประจําปี ๒๕๕๔ (เครื่องซอยมะพร้าว ๒ ระบบ ๓ รูปแบบ))
๘) นายปิติกร ขํ าอ่อน วิทยาลั ยเทคนิคสมุทรสงคราม (ผลงานดีเด่นฯ คื อ ๑. รางวั ล
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๓ ๒. รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๑)
๙) นางราศี ชมภูมิ่ง โรงเรียนบ้านบึงกระจับ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวั ล ครู ภ าษาไทยดี เด่ น (รางวั ล เข็ มเชิ ด ชู เกี ย รติ จ ารึ ก อั ก ษรย่ อพระนามาภิ ไธย สธ.) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ อย.น้อย จนสามารถได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ระดับดีเยี่ยม
พ.ศ. ๒๕๕๑)
สํ า หรั บ ผู้ ที่ ไ ด้ ยื่ น คํ า ขอรั บ การประเมิ น เพื่ อ ให้ มี วิ ท ยฐานะหรื อ เลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ ที่ ยังไม่เกษียณอายุราชการ
สํานักงาน ก.ค.ศ. จะได้เร่งดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จต่อไป และนอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษามี วิ ท ยฐานะรองผู้ อํา นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ชํ า นาญการพิ เ ศษ จํ านวน ๓ ราย คื อ นายสภา สุ ริ ม ล สพป. เชี ย งใหม่ เขต ๒ นายมานิ ต ย์ สิ ท ธิ ร าช
สพป. เชียงราย เขต ๑ และนางสาวบุญครอง กุลดี สพป. พิจิตร เขต ๑

