
 

 

ก.ค.ศ. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
 

 
 

   นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปดเผยวาในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 3/๒๕๕9 เม่ือวันพุธท่ี 2๓ มีนาคม ๒๕๕9 โดยมี 

นายสุขุม เฉลยทรัพย เปนประธาน ไดมีมติอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปน 

วิทยฐานะเช่ียวชาญ จํานวน 1๙ ราย ไดแก ผูอํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน ๔ ราย รองผูอํานวยการเช่ียวชาญ 

จํานวน 1 ราย ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ จํานวน 1 ราย และครูเช่ียวชาญ จํานวน 13 ราย ดังนี้     
 

                      หลักเกณฑฯ ว ๑7/๒๕๕2 เล่ือนเปนวิทยฐานะเช่ียวชาญ จํานวน ๔ ราย ดังนี้ 

                    1. เล่ือนเปนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ จํานวน 2 ราย ไดแก  

         1) นางมลิวรรณ เขจรศาสตร โรงเรียนคําโพนทองบริบูรณราษฎรบํารุง สพป. กาฬสินธุ เขต ๓ 

(ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาความสามารถทางดานเหตุผลโดยใชเพลงเสริมปญญา เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา

ธรรมชาติรอบตัว และสารรอบตัว สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ พรอมเอกสารประกอบ   

2. การพัฒนาหนังสือสงเสริมการอาน โดยใชทํานองสรภัญญะประกอบการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 พรอมเอกสารประกอบ) 

      2) นางชุติกาญจน  ทองพานิช โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต ๒ (ผลงานวิชาการ คือ 

1. รายงานการวิจัย กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงและใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสรางความสนใจใหนักเรียนในเนื้อหาเศรษฐศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พรอมเอกสารประกอบ  

2. รายงานการพัฒนาหนังสืออานเพ่ิมเติม ชุด มวกเหล็กดินแดงแหงขุนเขาและสายน้ํา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พรอมเอกสารประกอบ) 

 2. เล่ือนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ จํานวน 1 ราย ไดแก นางสาวศิริ แคนสา 

สพม. เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ (ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานการวิจัยกระบวนการนิเทศท่ีมีประสิทธิผล 

ตอการจัดการเรียนรูของครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พรอมเอกสารประกอบ  2. รายงานการพัฒนาความรูความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู

วิชาวิทยาศาสตรโดยใชการวิจัยเปนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พรอมเอกสารประกอบ) 

 ๓. เล่ือนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน 1 ราย ไดแก นายธนัท ไชยทิพย 

โรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแกน สพม. เขต ๒5 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาโรงเรียนฝางวิทยายน

สูการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยใชหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาบุคลากรประกอบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

พรอมเอกสารประกอบ  2. การประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโดยใชกลยุทธเครือขายความรวมมือ

โรงเรียนฝางวิทยายน)  
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หลักเกณฑฯ ว ๑3/๒๕๕6 เล่ือนเปนวิทยฐานะเช่ียวชาญ จํานวน 15 ราย ดังนี้ 

๑. เล่ือนเปนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ จํานวน 11 ราย ไดแก 

    1) นางสาวประทีป ใจมงคล โรงเรียนบานบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 (ผลงานดีเดนฯ คือ 

1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทครูผูสอน ดานวิชาการระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สาขากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว) ป 2555  2. รางวัลครูผูสอนดีเดน กิจกรรม

พัฒนาผูเรียนดีเดน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป 2555  3. รางวัลบุคลากรตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

รางวัลครูเกียรติยศ (TEACHER AWARDS) สาขากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว) ป 2545  4. รางวัลผูทํา

คุณประโยชนทางดานการศึกษา ป 2556 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนวในเรื่องการจัดกิจกรรมโฮมรูม)   

    2) นางขวัญยืน  เรืองรัตนภูมิ  โรงเรียนชุมชนบานหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 

(ผลงานดีเดนฯ คือ  1. ครูผูสอนดีเดน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด ป 2554 กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเดน  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ป 2555  3. ผูทําคุณประโยชน

ดานการศึกษา ป 2554  4. รางวัลครูดีในดวงใจ ป 2553 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการรวมคิด 

รวมทํา พัฒนาการงานสูชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

    3) นางปณัฏฐา ศรเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 (ผลงานดีเดนฯ คือ  

1. ครูผูสอนดีเดน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด ประจําป 2554 กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรดีเดน  2. ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับเหรียญเงินในการแขงขันคณิตศาสตร ระดับนานาชาติ

ระหวางประเทศ ป 2554  3. ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองในการแขงขันทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา ประจําป พ.ศ. 2554  4. ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับ

รางวัลเหรียญทองในการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา ประจําป 

พ.ศ. 2556  5. ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมซูโดกุ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 62 ปการศึกษา 2555 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง 

โครงการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร โดยใชนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการคิดแกปญหา

คณิตศาสตร ชุด “กลยุทธการคิด พิชิตการแกปญหาสูความเปนเลิศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6”) 

    4) นางอนุช พลลาภ โรงเรียนมหาสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม สพม. เขต 26 

(ผลงานดีเดนฯ คือ  1. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมสวดมนตแปล 

ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 61 ประจําปการศึกษา 2554  2. ครูผูสอนดีเดน 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนวยงานตนสังกัด ประจําปการศึกษา 2555 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศดีเดน 

(ภาษาอังกฤษ)  3. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามขอตกลง 

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ผานบทสวดมนต

แปลอังกฤษ - ไทย)) 
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 ๕) นางเรวดี บุญแยม โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร 

สพม. เขต ๑ (ผลงานดีเดนฯ คือ  1. ครูผูสอนดีเดน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด ประจําป 2554 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเดน 2. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 5 กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครั้งท่ี 60 ปการศึกษา 2553  3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2555 การพัฒนางาน

ตามขอตกลง เรื่อง การพัฒนาการสอนแบบโครงงาน รายวิชา ง 32121 การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ) 

 ๖) นางจินตนา เทอดศักด์ิเดชา โรงเรียนชุมชนบานจอก (คอนสวรรควิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑  

(ผลงานดีเดนฯ คือ 1. ผูฝกสอนกิจกรรมนักอานขาวรุนเยาว (พิธีกร/ผูประกาศขาว) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ประเภทเดี่ยว รางวัลเหรียญทองระดับ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป 2552  2. รางวัลเครื่องหมาย

เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ป 2555  3. สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2554 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง รายงานการพัฒนา 

การอานและการเขียนคําควบกล้ําโดยใชเพลงและแบบฝกทักษะชั้นประถมศึกษาปท่ี 4)    

 ๗) นางนพรัตน อินทโลหิต โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค (เขากบ วิวรณสุขวิทยา) 

สพป. นครสวรรค เขต 1 (ผลงานดีเดนฯ คือ  1. รางวัลครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

ป 2555  2. รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูยอดเยี่ยม กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ดานวิชาการ ป 2555  3. รางวัลครูตนแบบวิชาภาษาอังกฤษ ป 2543 การพัฒนางาน 

ตามขอตกลง เรื่อง เทคนิคการสอนแบบ WRS วิชาภาษาอังกฤษ) 

 8) นางสาวอาพร  มะสุทธิ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพท่ี 157  สพป. ลพบุรี เขต 2 

(ผลงานดีเดนฯ คือ  1. สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555”  2. ครูผูสอนดีเดน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/

หนวยงานตนสังกัด ประจําป 2555 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเดน 3. บุคลากรตนแบบ

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูรางวัลครูเกียรติยศ ป พ.ศ. 2545 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา

ศูนยแกนนําเครือคายนักธุรกิจนอย มีคุณธรรมนําสูเศรษฐกิจสรางสรรค โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพท่ี 157) 

 9) นางณัฐชนา ลาวัณยกุล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม   

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเดนฯ คือ  1. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

ชนะเลิศ “กิจกรรมการแขงขันงานแกะสลักผักและผลไม” ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 61 ประจําปการศึกษา 2554  2. ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 

ระดับชาติ การแขงขันการแกะสลักผักและผลไม  ชวงชั้นท่ี 2 เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2553  3. ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง

ชนะเลิศ ระดับชาติ การแขงขันทําอาหารคาวหวาน (สมตํา) ชวงชั้นท่ี 3 เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ประจําปการศึกษา 2553 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง  

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  

ปการศึกษา 2556) 
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 10) นางระเบียบ สุจิตตกุล โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ เขต 2  

(ผลงานดีเดนฯ คือ  1. ครูภาษาไทยดีเดน (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยยอ สธ.) ประจําปพุทธศักราช 2553  

2. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. 2555  3. ผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาเปนแบบอยางท่ีดี พ.ศ. 2554  

การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการอานคําตามตัวสะกด นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

ระดับชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม โดยใชสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย) 

 11) นางละออง ลองแกว โรงเรียนบานเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 (ผลงานดีเดนฯ คือ  

1. ครูผูสอนดีเดนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หนวยงานตนสังกัด ประจําป 2554 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดีเดน  

2. สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําป 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555”  3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2555  

การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสูความเปนเลิศ) 

2. เล่ือนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน ๑ ราย ไดแก  ร.ต. ประชา พรชัยกุล 

โรงเรียนวังจันทร จังหวัดระยอง สพม. เขต 18  (ผลงานดีเดนฯ คือ 1. บุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐาน 

ระบบการตานยาเสพติด (QAD) ปการศึกษา 2552  2. บุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด 

(QAD) ปการศึกษา 255๔  3. บุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด (QAD) ปการศึกษา 255๕ 

การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา “ระบบมาตรฐานตานยาเสพติด โรงเรียนวังจันทรวิทยา”)

   ๓. เล่ือนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน 3 ราย ไดแก  

 ๑) นายคมสรณ นิธิปรีชา โรงเรียนบานโปงแดงน้ําฉาสามัคคี  สพป. นครราชสีมา เขต 5 

(ผลงานดีเดนฯ คือ 1. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ป 2556  2. สถานศึกษาแบบอยางการจัด

กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2552 

“สถานศึกษาพอเพียง 2552”  3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดน ประจําป 2554  4. โรงเรียนดีศรีตําบล  

ปการศึกษา 2555  5. ผูบริหารดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด (QAD) ปการศึกษา 2554 

การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษาพอเพียงเปนศูนยการเรียนรู 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา) 

 ๒) นายสัญชัย ขวัญมา โรงเรียนบานยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 (ผลงานดีเดนฯ คือ 

1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ป 2552  2. ตนแบบคนดีศรีแผนดิน ป 2553  3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. 

ระดับดีเดน โครงการสถานศึกษาปองกันยาเสพติดดีเดน ประจําป 2554 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานยางวิทยา โดยใชโครงงาน) 

 3) นายภูริต คันธชุมภู โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลําปาง สพม. เขต 35 (ผลงานดีเดนฯ คือ 

1. สถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“สถานศึกษาพอเพียง” ป 2551  2. สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ป 2555  3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ป 2554   

การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาครูแกนนํา และนักเรียนแกนนาํหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 

____________________________ 


