
 
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อํานวยการเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญ รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 

ครูชํานาญการพิเศษ และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
    

 
 นางศิริพร กิจเก้ือกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมีนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน 
เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติท้ังหมด จํานวน ๔๕ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ จํานวน ๓๒ ราย (ผู้อํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน ๒๕ ราย  
ครูเช่ียวชาญ จํานวน ๗ ราย) อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๐ ราย (รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ ราย ครูชํานาญการพิเศษ 
จํานวน ๙ ราย) และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ ราย โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ ดังน้ี  
 

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๕/๒๕๔๘ วิทยฐานครูเช่ียวชาญ จํานวน ๑ ราย คือ 
 นางทัศนีย์ อรรถรัตนศักด์ิ โรงเรียนอํานาจเจริญ สพม. เขต ๒๙ (ผลงานทางวิชาการ คือ 

๑. การพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษา  
๒. สื่อการสอนสุขศึกษาฉบับการ์ตูน วิชาสุขศึกษา พ ๔๓๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จํานวน ๑๐ เล่ม   
๓. คู ่มือการใช้สื ่อการสอนสุขศึกษาฉบับการ์ตูน วิชาสุขศึกษา พ ๔๓๑๐๒ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖  
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เล่ม ๑ และเล่ม ๒ ๔. รายงานการพัฒนาสื่อการสอนสุขศึกษา 
ฉบับการ์ตูน วิชาสุขศึกษา พ ๔๓๑๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) 

  

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒  ผู้อํานวยการเช่ียวชาญ  จํานวน ๑ ราย คือ 
  นายวีระเดช เหลืองหิรัญ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การศึกษา
รูปแบบการบริหารงานท่ีพึงประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ๒. การบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์) 
   

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ท่ีใช้สําหรับประเมินข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสบผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยการประเมินประกอบด้วย ประเมินด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะด้านท่ี ๓ น้ี ก.ค.ศ. กําหนดให้มีการประเมินท่ีมุ่งเน้นผลการพัฒนางานในหน้าท่ี ผลงานดีเด่นท่ีประสบ
ผลสําเร็จเป็นท่ีประจักษ์ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลงท่ีทําไว้ กับ ก.ค.ศ. ซ่ึงในครั้ งนี้ มี ผู้ผ่าน 
การประเมิน จํานวน ๔๐ ราย ได้แก่ 
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 ๑. ผู้อํานวยการเช่ียวชาญ  จํานวน ๒๔ ราย ได้แก่ 

 ๑) นายสมยศ ผลอินทร์ โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ  ๑. โรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี ๒๕๕๐ ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ 
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๕๒ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒”  
๓. รางวัลเกียรติคุณ ชั้นประถมศึกษา ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทํานองสรภัญญะ งานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๕๔ ๔. ผู้ดํารงอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมและ
บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างท่ีดีภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี 
ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๓) 
 ๒) นายสุโข อนันตมงคลกุล โรงเรียนบ้านกะปง สพป. พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๒. รางวัล
พระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๓. รางวัลโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี ๒๕๕๓) 
 ๓) นายสมยศ แสงจันทร์ โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๔๕ 
๒. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๓. โรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา ๒๕๕๓) 
 ๔) นายจิตดี ทองเสน โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. โรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี ๒๕๕๑ ๒. ต้นแบบโรงเรียนดีเด่นใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๑ ๓. เกียรติบัตร
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ปี ๒๕๕๒) 
 ๕) นายอดุลชัย โคตะวีระ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
พระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗ (วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์) ๒. รางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด) ๓. การประกวดสุดยอดคนพันธ์อา  
ระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๑) 
 ๖) นายธวัช ศรีสว่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต ๕ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒. โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๑ ๓. ถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลเสาเด่ียว 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) 
 
 

 



 
 

- ๓ - 
 

 ๘) นายชาติชาย เกตุพรหม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. รางวัลโครงการชีววิถีชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๓ (ประเภทท่ี ๑ 
ประเภทท่ี ๓ และประเภทท่ี ๗) ๒. รางวัลโครงการชีววิถีชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนระดับประเทศ  
ประจําปี ๒๕๕๒ (ประเภทท่ี ๔ และประเภทท่ี ๘) ๓. รางวัลโครงการชีววิถีชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๑ (ประเภทท่ี ๑) ๔. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม)) 
 ๙) นายมงคลชัย สมอุดร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๒. รางวัลโครงการชีววิถีชีวิตเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืนระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๒ (ประเภทท่ี ๕) ๓. รางวัลโครงการชีววิถีชีวิตเพ่ือการพัฒนา 
อย่างย่ังยืนระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๑ (ประเภทท่ี ๕)) 

  ๑๐) นายศักดา ขาวเกลี้ยง วิทยาลัยเทคนิคตราด (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลชนะเลิศ 
ประเภท ๕ สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เครื่องแยกเน้ือลูกสํารอง Winch ๐๑) ๒. รางวัลชนะเลิศ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือประกอบอาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
(เครื่องแยกเน้ือลูกสํารอง) ๓. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Cement and Concrete Innovation ครั้งท่ี ๓ 
ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๑ (ผนังผิวโมเสกกะลามะพร้าว)) 

 ๑๑) นายวิสุทธิ์ ชินนาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลําปาง (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
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. หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ปี ๒๕๕๑ ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ 
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๓. หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม  
ปี ๒๕๕๓) 

 ๑๓) นายมานะ ครุธาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา  
เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๒ ๒. สถานศึกษาแบบอย่าง 
การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๒ 
“สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๒” ๓. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลางระดับ 
ก่อนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๓) 

 ๑๔) นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์ โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต ๑  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างของครูดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา  
ปี ๒๕๔๙ ๒. ครูดีศรีแผ่นดิน ปี ๒๕๕๐ ๓. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลางระดับ 
ก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐) 
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 ๑๕) 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. รางวัลพระราชทาน “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
ดีเด่นฯ คือ ๑. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น ๑ ปี ๒๕๕๒ ๒. ผู้บริหารดีเด่นรับรางวัลพระราชทานเข็มและ 
นามาภิไธยย่อ สธ. จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๔๓ ๓. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคํา 
ปี ๒๕๔๕) 

 ๑๘) นายโกวิท ดนตรีเสนาะ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” สพม. เขต ๓ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลางปี ๒๕๕๒ ๒. ต้นแบบ  
๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๕๒ ๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ 
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 
ประจํากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการส่งเสริมการปลุกกระแสและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คุณธรรม 
ในสถานศึกษา ปี ๒๕๔๙) 

 ๒๐) นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงงานคุณธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ ยอดเย่ียม ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๒. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๓. รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศกิตติคุณ “ประโยชน์แห่งมหาชน” ปีการศึกษา ๒๕๕๑) 

 ๒๑) นายวัชรินทร์ ศิริพานิช วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
พระราชทานประเภทสถานศึกษา อาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ)  
๒. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา อาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ (วิทยาลัยเทคนิค
บุรีรัมย์) ๓. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๔ (วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด)) 
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 ๒๒) นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
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. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ปี ๒๕๕๓ ๒. หน่ึงโรงเรียน  
หน่ึงนวัตกรรม รางวัลเหรียญทอง ประจําปี ๒๕๕๒  ๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจุดกระบวนการเรียน 
การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๓) 
 ๒๔) นายสินเธาว์ ชัยสวัสด์ิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
พระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานท่ีทําคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒  ๒. รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านองค์กร
ท่ีส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ๓. รางวัลการจัดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทาง (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Super Learning)) ระดับเหรียญทอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔. รางวัล 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประเภทท่ี ๓ สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ชุดกันฝน Three Angel)  ๕. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๔๙) 

 

                                        ๒. ครูเช่ียวชาญ  จํานวน ๖ ราย ได้แก่ 
 ๑) นายวีระยุทธ เพชรประไพ โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต ๓๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  

๑. ชนะเลิศประกวดภาพวาดโปสเตอร์ นานาชาติ ๒. คุรุสภาสดุดี ๓. ครูผู้สอนดีเด่น) 
 ๒) นางภัสราวรรณ ธนัตทัพพ์มงคล โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต ๑ 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑.รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปี ๒๕๔๘ ๒. รางวัลหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม  
เรื่อง โรงเรียนผู้นําการจัดการความรู้สู่การจัดการเรียนรู้โรงเรียนผู้นําคุณธรรมชั้นนําด้วยหลักการจัดการ  
๔ ร่วม ปี ๒๕๕๒ ๓. รางวัลหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ปี ๒๕๕๓ ๔. บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ Teacher Award สาขาทักษะชีวิต (ต่อต้านยาเสพติด) ปี ๒๕๔๕) 

 ๓) นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต ๓  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานหุ่นยนต์บังคับมืองาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๑ ๒. ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทํามือ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ ๓. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓ ๔. ครูผู้ฝึกซ้อม และควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศ  
การประกวดโครงการหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ Asia Pasific Robofest ประเทศเกาหลีใต้ ปี ๒๐๐๙) 
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 ๔) นางประสพสุข รัตนสุภา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต ๑๒ (ผลงาน

ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันขับขานประสานเสียง ช่วงชั้น ท่ี ๓ ได้รับรางวัลยอดเย่ียม  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒. ครูผู้ ฝึกสอนการแข่งขัน 
ขับขานประสานเสียง ช่วงชั้นท่ี ๔ ได้รับรางวัลยอดเย่ียม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๒ ๓. ครูผู้ควบคุม-ฝึกสอนวงขับร้องประสานเสียง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราชรางวัลเกียรติบัตร ระดับชนะเลิศการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นมัธยมปีท่ี ๔-๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๔. ครูผู้ฝึกสอนการประกวดขับขาน 
ประสานเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ) ปีการศึกษา ๒๕๕๓) 

 ๕) นายธง ต่อยอด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. รางวัลชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับประถมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ปี ๒๕๕๓ ๒. รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชิงแชมป์ประเทศไทย ๒๕๕๒ ๓. รางวัลชนะเลิศโครงงาน
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ช่วงชั้นท่ี ๑-๒ การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 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 
 นายวิเชียร เสง่ียมวิบูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. รางวัลโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๒ (ประเภทท่ี ๒) ๒. รางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒) 
 ๔. ครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน ๗ ราย ได้แก่ 
 ๑) นางวราภรณ์ คงสม โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. สงขลา เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. รางวัลครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองของกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ ๒. รางวัลครูผู้ฝึกสอน รางวัลยอดเย่ียม โครงงาน
อาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒) 
 
 
 



- ๗ - 
 
 ๒) นางสุชีลา แสนพิพัฒน์ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. สงขลา เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. รางวัลครูผู้ฝึกสอน รางวัลยอดเย่ียมการแข่งขันโครงงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ปี ๒๕๕๒ ๒. รางวัลครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองของการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 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 ประเทศญ่ีปุ่นพ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. Japanese Foreign 
Minister’s Award ประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ณ ประเทศญ่ีปุ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ๓. รางวัลชนะเลิศ
การประกวดภาพโปสเตอร์นานาชาติ และอันดับท่ี ๓ ของโลก พ.ศ. ๒๕๓๙) 
 ๗) นายฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๑ ๒. การแข่งขันในงานวันนักประดิษฐ์ 
ประจําปี ๒๕๕๔ (เครื่องซอยมะพร้าว ๒ ระบบ ๓ รูปแบบ)) 
 ๘) นายปิติกร ขําอ่อน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๓ ๒. รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๑) 
 ๙) นางราศี ชมภูม่ิง โรงเรียนบ้านบึงกระจับ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ.) พ.ศ. ๒๕๕๓  
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ อย.น้อย จนสามารถได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ระดับดีเย่ียม  
พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 
 สําหรับผู้ท่ีได้ ย่ืนคําขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเช่ียวชาญ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ ท่ียังไม่เกษียณอายุราชการ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. จะได้เร่งดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จต่อไป และนอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ ราย คือ นายสภา สุริมล สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ นายมานิตย์ สิทธิราช  
สพป. เชียงราย เขต ๑  และนางสาวบุญครอง กุลดี สพป. พิจิตร เขต ๑  
 




