
ก.ค.ศ. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
 

 
 

   นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปดเผยวาในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ

เก่ียวกับวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2/๒๕๖2 เม่ือวันพุธท่ี 20 กุมภาพันธ ๒๕๖2  

ไดมีมติอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะเช่ียวชาญ จํานวน 7 ราย 

ไดแก วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ จํานวน 4 ราย และวิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน 3 ราย ดังนี้     
 

หลักเกณฑฯ ว ๑7/๒๕๕2  เล่ือนเปนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ จํานวน 1 ราย ไดแก  

นายบุญเลิศ ดีเดน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี (ผลงานวิชาการ คือ 1. การใชน้ํานึ่งปลาทูนาเขมขน 

ในอาหารไกกระทงและไกไข 2. เอกสารประกอบการสอน วิชาการผลิตไกไข)  
 

หลักเกณฑฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จํานวน 6 ราย ดังนี้    

1. เล่ือนเปนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ราย ไดแก  

1) นางประไพพรรณ บุญคง โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส สพม.เขต 15  

(ผลงานดีเดนฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ป 2556 2. รางวัลครูผูสอนดีเดน ประจําป 2553 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. รางวัลสุดยอดครูผูเปนกัลยาณมิตร ระดับประเทศ 

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง” ป 2554 4. รางวัลครูผูสอนนักเรียน

ไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 64 ปการศึกษา 2557 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง  

โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง” โรงเรียนนราสิกขาลัย)  

2) นางสาวอํานวย แนนอุดร โรงเรียนบานกุดจิก สพป.อุดรธานี เขต 2 (ผลงานดีเดนฯ คือ 

1. รางวัลครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 62 ปการศึกษา 2555  2. รางวัลครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัล

ระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครั้งท่ี 63 ปการศึกษา 2556 3. รางวัลครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 

กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 64  

ปการศึกษา 2557 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง การพัฒนาคิดเลขในใจสูการคิดเลขเร็ว)     

3) นางฉันทนา ศรีศิลป โรงเรียนบานหวยสิงห สพป.แมฮองสอน เขต 2 (ผลงานดีเดนฯ คือ 

1. รางวัลครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 62 ปการศึกษา 2555 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  

“คุรุสดุดี” ป 2557 3. รางวัลตนแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ประจําป 2557 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบโครงงานคุณธรรมเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทํางานรวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานหวยสิงห)       
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2. เล่ือนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน 3 ราย ไดแก  

1) นางสรัญญา บุดดา โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สพป.เลย เขต 3 (ผลงานดีเดนฯ คือ  

1. รางวัลศูนยการเรียนรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ป พ.ศ. 2558  

2. รางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  

“คุรุสดุดี” ประจําป 2557 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง การขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน)  

2) นางกษมา ปองกัน โรงเรียนบานปาไรโนนมวง สพป.บึงกาฬ (ผลงานดีเดนฯ คือ  

1. รางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  

“คุรุสดุดี” ประจําป 2556 3. รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษา

ยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจําป 2555 

การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการคุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สูคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ)  

3) นายศุภกิจ สานุสัตย โรงเรียนขามแกนนคร จังหวัดขอนแกน สพม.เขต 25  

(ผลงานดีเดนฯ คือ 1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นท่ี 1 ประจําป 2554 - 2555 2. รางวัลเครื่องหมาย 

เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ป พ.ศ. 2558 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2555  “สถานศึกษาพอเพียง 2555”  

การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตดานสัมพันธภาพกับชุมชนสังคมของนักเรียน 

โรงเรียนขามแกนนคร โดยใชกระบวนการลูกเสือ) 
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