
ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
 
 
 

   นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม ๒๕๖2  
ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 10 ราย 
ได้แก ่ครูเชี่ยวชาญ จ านวน 5 ราย และผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 5 ราย ดังนี้     
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2  เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1) นายจักรภพ เนวะมาตย์ วิทยาลัยเทคนิคตาก (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนา

รูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา 2. รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา)   

2) นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ (ผลงานวิชาการ คือ  
1. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 2. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัย
การอาชีพนครสวรรค์)  
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จ านวน 8 ราย ดังนี้    
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 5 ราย ได้แก่  

1) นายชลอ พลนิล วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนดีเด่น 
ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี  2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยีดีเด่น 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2557 3. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องท าลายกระจกรถยนต์ ในกรณีตกน้ า วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับรางวัล Honor Awards การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2557 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ  
4. รางวัลเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน International Invention & Innovation 
Exhibition ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ปี 2558 5. รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “เครื่องท าลาย 
กระจกรถยนต์ในกรณีรถยนต์ตกน้ า” ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่” ประจ าปี 2559  
6. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ทุบท าลายกระจกรถยนต์ กรณีรถยนต์ตกน้ า วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองส าหรับสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ วิชาโครงการของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี)   
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2) นางสาวอมรรัตน์ กรีธาธร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานระดับชาติ ประเภททักษะโปรแกรมส าเร็จรู ป
เพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส. ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23  
ปีการศึกษา 2556 2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภททักษะโปรแกรมส าเร็จรูป 
เพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวส. ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 
3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภททักษะโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ืองานบัญชี  
ระดับ ปวส. ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2558  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจัดท าบัญชี 
แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยใช้เอกสารทางการบัญชี)  

3) นายเทพรักษ เพ็งคุ้ม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1.  รางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีดีเด่น 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2555 3. รางวัลชนะเลิศการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ (Hornor Awards) สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 คีย์บอร์ดและเมาส์ ส าหรับ
ผู้พิการทางแขน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ปี 2554 
4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง รถสามล้อ
ไฟฟ้าส าหรับผู้พิการทางแขน)  

4) นางประทีป ชูแก้ว โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง สพม.เขต 14 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจ าปี พ.ศ. 2553  
2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น  
ประจ าปี 2556 3. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ท่องอาขยานหมู่ ช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.5  
โรงเรียนสตรีระนอง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน)  

5) นางระพีพร ถิ่นปรุ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง สพป.บึงกาฬ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันค าคม ระดับชั้น ป.1 – 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนาชุดฝึกการอ่านเขียนค าคมเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเขียน
ของนักเรียนชุมนุมค าคม โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง)                          
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2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย ได้แก ่ 
1) นางบุษกร ห้าสกุล โรงเรียนวัดท่าน้ าตื้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2553  
2. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทสมาคม 
องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี 2556 3. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 
“สถานศึกษาพอเพียง 2556” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่ความส าเร็จ 
เชิงประจักษ์สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา)   

2) นางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเหมืองง่า สพป.ล าพูน เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธสู่วิถีพอเพียงโรงเรียนวัดเหมืองง่า)      

3) นายสมชัย ชวลิตธาดา โรงเรียนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลพระราชทานเข็มเกียรติคุณ พระนามาภิไธยย่อ สธ. 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหารดีเด่น ประจ าปี 2552 3. รางวัลข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2550 4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2545 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน)     

 
 
 
                  __________________________ 
 
 
            
                     

 
                


