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 นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ 
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง  
เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด 
จํานวน ๑๓ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการ
เชี่ยวชาญ จํานวน 9 ราย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย และครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๓ ราย    

  หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จํานวน ๕ ราย ดังนี้ 
 ๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ได้แก่  
  ๑) นายเชิดชู  ระเด่น โรงเรียนบ้านสะปํา “มงคลวิทยา” สพป. ภูเก็ต (ผลงานทาง
วิชาการคือ ๑. การพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียน
บ้านสะปํา “มงคลวิทยา” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2554 - 2555  
๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนบ้านสะปํา “มงคลวิทยา” จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2554 - 2555) 

 ๒) นายกัมพล  พ้ืนแสน โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด สพม. เขต ๒๗ (ผลงาน  
ทางวิชาการคือ ๑. รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗  ๒. รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนสตรีศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗) 

 ๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย  ได้แก่ นายไมยมิตร  ป้องวิชัย 
สพป. อุดรธานี เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการคือ ๑. รายงานการวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนารูปแบบ
การนิเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  และ ๒. การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒) 

๓. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ได้แก่  
 ๑) นางสาวบุศลิน  ช่างสลัก สํานักงาน กศน. จังหวัดนครพนม (ผลงานทางวิชาการคือ 

๑. การวิจัยปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้การวิจัยอย่างง่ายของนักศึกษา 
กศน.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองนครพนม พร้อมเอกสารประกอบ         
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๒. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประเพณี พิธีกรรม ชนเผ่าไทยในจังหวัดนครพนม รายวิชาเลือกวัฒนธรรม 
ประเพณีชนเผ่าไทยในจังหวัดนครพนม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบ        
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑)  

 
 
 



- ๒ - 
 

 ๒ )  นายอนุ ชิต   สร้างสกุล  วิทยาลัย เทคนิคลําปาง  สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (ผลงานทางวิชาการคือ ๑. การออกแบบสร้างและประเมินผลเครื่องตรวจสอบการทํางาน 
และการชํารุดเสียหายของอัลเทอร์เนเตอร์ในรถยนต์  ๒. เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ๓๑๐๑ - ๒๐๐๗ 
วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เล่ม ๑ และเล่ม ๒ พร้อม 
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้)    
  

  หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จํานวน ๘ ราย ดังนี้ 
  ๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๗ ราย  ได้แก่ 
  ๑) นางอุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร สพม. เขต ๑๑ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑ .  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๗ ( วันที่  
๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๕๓)  ๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยกิจกรรม GPS ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ๓. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ การพัฒนางานตามข้อตกลง        
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ) 
  ๒) นางสิริพร  แสนทวีสุข โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลเกียรติบัตร เป็นผู้ขับเคลื่อน ดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้เป็น
ผลสําเร็จ ปี ๒๕๕๕  ๒. รางวัลเกียรติบัตร ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๕๒  ๓. รางวัล
เกียรติบัตร ได้ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนจนผ่านเป็น “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๔ การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง Raway model “ระบบบริหารคุณภาพ” ๗ ระบบ) 
  ๓) นางสาวศิริรัตน์  หอมประเสริฐ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต ๑๗ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติกิตติคุณ ระดับประเทศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ประจําปี ๒๕๕๖  ๒. รางวัลเกียรติยศโล่
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอด
เยี่ยมระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๕  ๓. รางวัลเกียรติยศโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม 
ระดับประเทศ “เยาวชนไทย ทําดีถวายในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ๔ . สถานศึกษาแบบอย่าง 
การจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๕๔ 
(สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔) การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
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  ๔) นายสุพจน์  จงสุขวรากุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ 
เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี ๒๕๕๕  ๒. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ปี ๒๕๕๔  ๓. รางวัลชนะเลิศการประกวด Science Show 
ประถมศึกษาระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๕ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 
                      ๕) นายพชร  เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต ๒ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔  ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” พ.ศ. ๒๕๕๕   
๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. ๒๕๕๕  ๔. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนที่บูรณาการการใช้ ICT สู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
อย่างยั่งยืน) 

 ๖) นายธีระ  อํ่าพูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต ๑ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  ๒. รางวัลคุรุสดุดี ประจําปี ๒๕๕๔  ๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕”  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย) 

 ๗) นายไพรัตน์  บุญศรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง สพม. เขต ๑๘ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. โล่เกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการคุณธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ๒. ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่นส่งเสริม
มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ๓. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
เขี ยนโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ควบคุมหุ่ นยน ต์  ประจํ า ปี  ๒๕๕๓  การ พัฒนางานตามข้อตกลง  
เรื่อง โครงการเด็กไทยใฝ่อาสา) 

 

                  ๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย  ได้แก่ จ.ส.ต.โสภณ  ฤทธิสาร 
โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) สพป. ราชบุรี เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ยอดครูผู้มี
อุดมการณ์ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” พ.ศ. ๒๕๕๑  ๒. รางวัลครูผู้สอน
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  ๓. รางวัลพระราชทาน ประเภท
นักเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจําปี ๒๕๕๕  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมสร้างผู้นํา
นักเรียนต้นแบบท่องพุทธวจน) 
 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มี
ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ จํานวน ๑9 ราย ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน 
จากนั้นสํานักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อและผลงานทางเว็บไซต์ www.otepc.go.th เพื่อเปิดโอกาสให้มี
การคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงาน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน  

 
                         


