
 

ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
 
 
 

   นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติให้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน ๘ ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ  
จ านวน ๕ ราย และผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน ๓ ราย ดังนี้     
 

                           หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน ๓ ราย ดังนี้  
                               ๑) นายโอภาส วงษ์เกษมศิริ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (ผลงานวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัย 
เรื่อง ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ สาขาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ๒. ชุดการสอนวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ รหัสวิชา ๓๑๐๑ – ๒๑๐๙  
พร้อมเอกสารประกอบ)       
    ๒) นายพงศ์เทพ พลแสง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร (ผลงานวิชาการ คือ  
๑. รายงานผลงานวิจัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ “เรื่อง ผลของอัตราการใช้แกลบดิบและเปลือกต้นยูคาลิปตัสบด
เพ่ือให้ได้สิ่งรองพ้ืนคอกและอากาศคุณภาพดีต่อสุขภาพและสมรรถนะการผลิตของไก่ซี และการยอมรับ
คุณภาพไก่ซีย่างแช่แข็งพร้อมบริโภค”พร้อมเอกสารประกอบ ๒. หนังสือเรียนการผสมเทียม พร้อมเอกสารประกอบ)  
                          ๓) นายเกรียงศักดิ์ คงไทย โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร สพม.เขต ๔๑ 
(ผลงานวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการท างานของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. เอกสารประกอบการสอนโครงงานสิ่ งประดิษฐ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมเอกสารประกอบ)  
                     

                           หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จ านวน ๕ ราย ดังนี้   
                           ๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน ๒ ราย ได้แก่  
          ๑) นางโชสิตา เกตุเพ็ง โรงเรียนบ้านคลองผักขม สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓   
๒. รางวัลเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ๓. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศการประกวดนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ประจ าปี ๒๕๕๕ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทย
ท าดีถวายในหลวง)  
 
 
      ๒) นางลัดดา จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านโคกพนมดี สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๕๔  ๒. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ๓. บุคลากรต้นแบบการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ และได้รับรางวัลครูเกียรติยศ ประจ าปี ๒๕๔๔ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อประสม)  
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                         ๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน ๓ ราย ได้แก่  
            ๑) นายแสวง บุญมากาศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดล าพูน สพม.เขต ๓๕ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี ๒๕๕๒ “ สถานศึกษาพอเพียง” ๒. รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
รุ่นที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔  ๓. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนาโรงเรียนในฝันสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
       ๒) นางมณี มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี ๒๕๕๕ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” ๒. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนคุณภาพ
มาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  ๓. โรงเรียนดีศรีต าบล ปี ๒๕๕๕ การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” โรงเรียนบ้านพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑) 
      ๓) นายมานัส นพคุณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดล าปาง สพม.เขต ๓๕ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี ๒๕๕๕ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” ๒. รางวัลเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี พ.ศ. ๒๕๕๒  ๓. รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีและการแสดงพ้ืนฐาน ระดับเยาวชน 
ประเภทวงสะล้อ ซอ ซึง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา ทุ่งกว๋าวโมเดล ในรูปแบบทีสะปา๒  
(T-SPA พาพอเพียง) 
                        

___________________________ 


