ก.ค.ศ. อนุมัตผิ ู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ ผู้อาํ นวยการเชี่ยวชาญ
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
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมีนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน
เมื่ อวั นจั นทร์ ที่ ๑๗ ธั นวาคม ๒๕๕๕ ได้ มี มติ อนุ มั ติ ทั้ งหมด จํ านวน ๑๘ ราย ได้ แก่ อนุ มั ติ ให้ ข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๒ ราย (ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด
เชี่ ยวชาญ ๑ ราย ผู้อํ านวยการเชี่ ยวชาญ ๖ ราย และครู เชี่ ยวชาญ ๕ ราย) และอนุ มัติให้ข้ าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษาเลื่ อนเป็ นวิ ทยฐานะชํ านาญการพิ เศษ จํ านวน ๖ ราย (รองผู้ อํ านวยการ
ชํานาญการพิเศษ ๑ ราย และครูชํานาญการพิเศษ ๕ ราย)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๕/๒๕๔๘ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ได้แก่
๑. นางสุดารัตน์ วงค์จู โรงเรียนวัดวังกู่ สพป. ลําพูน เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนา
ชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการเขี ย นอั ก ษรภาษาอั ง กฤษ ด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู้ ๗ ขั้ น สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้น ป.๑ พร้อมชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนอักษรภาษาอังกฤษฯ และบันทึกผลหลังการใช้และ
ตัวอย่างผลงานนักเรียน ๒. รายงานการสร้างและการใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – พูดคําศัพท์
ภาษาอั ง กฤษ พร้ อมคู่ มื อการใช้ ชุ ดสื่ อประสมฯ หนั งสื อ Pop-up ภาษาอั งกฤษเล่ มใหญ่ จํ านวน ๙ เรื่ อง
หนังสือ Pop-up ภาษาอังกฤษเล่มเล็ก จํานวน ๙ เรื่อง และซีดีรอมเสียงประกอบชุดสื่อประสม)
๒. นายไพฑูรย์ น้อมกล่อม อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สํ า นั ก งาน กศน. (ผลงานทางวิ ช าการ คื อ ๑. การพั ฒ นาอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ า กอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ๒. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่ อง ธรรมชาติศึ กษา ๓. รายงานการพั ฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติ ศึกษาอุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่
นางสุ นี เที ยนพึ่ งเวี ยน โรงเรี ยนพระตํ าหนั กสวนกุ หลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต ๒
(ผลงานทางวิ ช าการ คื อ ๑. การพั ฒ นาและศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ
ของนักเรียนชั้น ป.๖ ที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวเรื่องสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล กับวิธีเรียนปกติ พร้อมหนังสือส่งเสริมการอ่านฯ
จํ านวน ๙ เรื่ อง คู่ มื อประกอบการใช้ หนั งสื อส่ งเสริ มการอ่ านอิ เล็ กทรอนิ กส์ และแผนการจั ดการเรี ยนรู้
ประกอบการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านอิเล็กทรอนิกส์ฯ ๒. รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยบูรณาการ
กับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม สําหรับนักเรียนชั้น ป.๖ พร้อมหนังสืออ่านเพิ่มเติม
จํานวน ๗ เรื่อง ซีดีเสียงประกอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม คู่มือการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม และแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม)

-๒หลั 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 ๑๕ ราย ดังนี้
๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่
นายกุลธร เลิศสุริยะกุล สํานักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. นครแห่งการอ่าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓. การจัดตั้ง
แหล่งการอ่านในชุมชนครบทุกแห่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
๒. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๖ ราย ได้แก่
๑) นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต ๓๔ (ผลงานดีเด่นฯ
คือ ๑. รางวัลเหรียญทองวงโยธวาทิตประเภท Show Contest Corps Style Class และรางวัล 1st Division 3rd Place
ในการประกวดดนตรีโลก ปี ๒๕๕๒ ๒. โครงการประกวด อย.น้อย ประจําปี ๒๕๕๐ ๓. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๓)
๒) นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต ๓๔ (ผลงานดีเด่นฯ
คือ ๑. โรงเรียนต้นแบบในโครงการ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๔๙ ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๐ ๓. สถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๓)
๓) นายบุญเสริญ สุริยา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปี ๒๕๔๘ ๒. รางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปี ๒๕๕๒ ๓. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี ๒๕๕๐)
๔) นายอัครเดช ยมภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต ๔ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๓ ๒. หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
ปี ๒๕๔๙ ๓. School and Parent Supporting Network for G&T ปี ๒๕๔๙ ๔. รางวัลพระราชทาน
ประเภทนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓)
๕) นายไพริ นทร์ ศรี วิ พั ฒน์ โรงเรี ยนอนุ บาลสั งขละบุ รี สพป. กาญจนบุ รี เขต ๓
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๒
๒. สถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลการพั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อนั ก เรี ย นดี เ ด่ น ปี ๒๕๕๓ ๓. ต้ น แบบ ๑ อํ า เภอ
๑ โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๔๙)

-๓๖) ว่าที่ ร.ต. สรยุทธ สืบแสงอินทร์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา สพม. เขต ๗ (ผลงานดีเด่นฯ
คือ ๑. รางวัลโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเยี่ยม ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๒. รางวัลชนะเลิศ
กีฬารักบี้ฟุตบอล ๑๕ คน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ พิษณุโลกเกมส์ ปี ๒๕๕๑ ๓. รางวัลชนะเลิศกีฬารักบี้
ฟุตบอล ๗ คน กีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๑ ๔. รางวัลโครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียงยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓)
๓. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ได้แก่
๑) นางกฤษณา กาญจนสุระกิจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต ๓๗
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ รางวัลเหรียญทองสร้างสรรค์ ชั้น ม. ๔ - ๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับชนะเลิศ ๒. ครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชั้น ม. ๔ - ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๔
นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับชนะเลิศ ๓. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชั้น ม. ๑ – ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๔ นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒)
๒) นายพงษ์ศักดิ์ แก้วใจดี โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวัลชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอลนักเรียน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
“SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2008” ชิงชนะเลิศประเทศไทย จังหวัดราชบุรี ๒. รางวัลชนะเลิศ
กี ฬ าบาสเกตบอลหญิ ง การแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๓๘ จั ง หวั ด ตรั ง ปี ๒๕๕๒ ๓. รางวั ล ชนะเลิ ศ
กีฬาบาสเกตบอลนักเรียน ถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินี นาถ “SPONSOR
THAILAND CHAMPIONSHIP 2010” ชิงชนะเลิศประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ๔. ฝึกสอนดีเด่นกีฬา
บาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ “SPONSOR THAILAND
CHAMPIONSHIP 2010” ชิงชนะเลิศประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา)
๔. วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ ราย ได้แก่
นางสาวทวีศรี วุฒิพิมลวิทยา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๒
๒. สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี ๒๕๕๒)
๕. วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๕ ราย ได้แก่
๑) นายณรงค์ บัวเพชร์ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต ๑๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวัลครูฝึกสอนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔-๖ รางวัลชนะเลิศ
งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ระดั บ ชาติ ปี ๒๕๕๓ ๒. รางวั ลครู ที่ ปรึ กษาประกวดโครงงานวิ ทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ปี ๒๕๕๒ ๓. รางวัลครูฝึกสอนการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖ รางวัล
รองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔)

-๔๒) นางสาวประทิน เลี่ยนจํารูญ วิทยาลัยเทคนิคพังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
โครงการกรุงไทยยุววานิช ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. รางวัลโครงการกรุงไทยยุววานิช ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. รางวัลการเขียนแผนธุรกิจ โครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๐)
๓) นางลักขณา นันทวงค์ โรงเรียนวัดโหละคล้า สพป. ตรัง เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติละครโรงเล็ก เรื่อง เอกองค์เดียวในโลก พ่อของแผ่นดิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง
ระดับชาติ นาฏศิล ป์ไ ทยประยุก ต์เ ทิด ไท้อ งค์ร าชัน ย์อ ารยธรรมของแผ่น ดิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๔๕)
๔) นางประไพ ธีรนรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป. ๔-๖
งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บชาติ ประจํ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓ “สุ ด ยอดเด็ก ไทยก้ า วใหม่ ที่ ไ กลกว่ า ”
๒. ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม จริยธรรม เชิงสร้างสรรค์
(ภาคภาษาไทย) ปี ๒๕๕๓ ๓. บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ (Teacher
Awards) ปี ๒๕๔๖)
๕) นายชวลิต ยิ่งยง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต ๒๓ (ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ครูดีในดวงใจ
พ.ศ. ๒๕๕๔)
นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ ราย คือ นายอํานาจ สุทิน สพป.
พัทลุง เขต ๑

