
 

ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานเิทศกเ์ชี่ยวชาญ ครูเชีย่วชาญ ครูชํานาญการพิเศษ  

และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชํานาญการพเิศษ 
  

 
 นางรัตนา ศรี เหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ ยวกับ 
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง  
เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด 
จํานวน  ๒๔  ราย  ได้แก่  อนุ มั ติ ให้ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่ อนเป็นวิทยฐานะ 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๔ ราย
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ ราย และอนุมัติให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๒ ราย  
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จํานวน ๖ ราย ดังนี้ 
๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ 
 นายไพฑูรย์  โกพัฒน์ตา สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการคือ ๑. รายงาน

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการนิเทศการศึกษาเพื่อการนิเทศภายในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒  ๒. รายงานการใช้แนวทางการขับเคลื่อน 
การพัฒนากลุ่มเครือข่ายครูแกนนําปฏิรูปการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒)
 ๒. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ 

 นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ผลงานทางวิชาการ คือ  
๑. รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนา
สถานศึกษา (๓ D) เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ) 

 ๓. วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ได้แก่ 
 ๑) นางรจนา  ทองสุข สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการคือ ๑. รายงานการเสริม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมเอกสารประกอบ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ จํานวน ๔ เล่ม  ๒. รายงานการพัฒนาและการประเมินมาตรฐานครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ๓. รายงานการนิเทศติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
วิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนแกนนํายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ พร้อมเอกสารประกอบจํานวน ๒ เล่ม) 

 
 
 
 



-๒- 
 

  ๒) นางกอบกมล  ทบบัณฑิต  สพป . ศรีสะเกษ เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการคือ  
๑. การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถเด็กปฐมวัยในการ 
จัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย พร้อมเอกสารประกอบ แนวการดําเนินการนิเทศการศึกษา
ปฐมวัย : การนิเทศแบบเสริมต่อการเรียนรู้  ๒. การพัฒนาชุดนิเทศ ส่งเสริมความสามารถครูปฐมวัยในการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเด็กปฐมวัย พร้อมเอกสารประกอบ ๑) คู่มือครู เรื่องการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเด็กปฐมวัย ๒) เกมการศึกษาชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒)  

 ๔. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ได้แก่  
  ๑) นางปิยรัตน์  เรืองวงศ์วิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว สพป. อุดรธานี เขต ๒ 
(ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. ผลการสอนสุขศึกษาแบบประสมประสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ความพึงพอใจในการเรียนรู้สุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ๒. รายงานการพัฒนาบทเรียนสื่อ
ประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมเอกสารประกอบ ๑) คู่มือ 
การใช้บทเรียนสื่อประสม  ๒) บทเรียนสื่อประสม จํานวน ๑๖ เล่ม  ๓) คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
จํานวน ๕ เล่ม)    
  ๒) นางกัญญา  สุดถ้อย ศูนย์ กศน. อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ผลงาน 
ทางวิชาการคือ ๑. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การเสริมสร้างประชาธิปไตยชุมชน ตําบลคลองมะเดื่อ 
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ๒. ชุดการเรียนรู้ การผลิตเครื่องเบญจรงค์ โดยไม่ใช้น้ําทอง 
ด้วยภูมิปัญญาไทย  ๓. รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ การผลิตเครื่องเบญจรงค์ โดยไม่ใช้น้ําทอง 
ด้วยภูมิปัญญาไทย)  
 

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ จํานวน ๑๘ ราย ดังนี้ 
 ๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๓ ราย ได้แก่ 

  ๑) นายสุทัศน์  ทุมวัน ศูนย์ กศน. อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอวานรนิวาส ดีเด่น ระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑   
๒. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอสว่างแดนดิน ดีเด่น ระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒   
๓. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑)   
  ๒) นางสาวอินดา  แตงอ่อน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
พระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๙ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม)  ๒. รางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๙ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม)  ๓. การอนุรักษ์การประดิษฐ์ 
กระทงลอย ประเภทสถาบันการศึกษา ประจําปี ๒๕๕๐) 

 ๓) นายเกษมสันต์  มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป. นครปฐม เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ปี ๒๕๔๖  ๒. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ปี ๒๕๕๑  ๓. ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝันใกล้บ้าน ปี ๒๕๕๓) 

 
 
 



-๓- 
 

 ๒. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  จํานวน ๓ ราย ได้แก่ 
 ๑) นางกฤติกา  ศรีคําดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม. เขต ๖ 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ) ปี ๒๕๕๓   
๒. รางวัลครูผู้ฝึกสอน รางวัลยอดเย่ียม หนังสือเล่มเล็ก ช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
“เก่งสร้างชาติ” ปี ๒๕๕๒  ๓. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี ๒๕๕๓) 
  ๒) นางกรวิภา  ขวัญเพ็ชร ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองปัตตานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
คนดีศักด์ิศรีแห่ง สป. ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ๒. รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๑   
๓. รางวัลครู/บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) 
  ๓) นายวัลลภ  มากมี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. การแข่งขัน 
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี ๒๕๕๔ (ประเภทที่ ๑ อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน  
“เครื่องแยกอณูน้ํามันที่ลอยแขวนอยู่ในน้ํา”) ๒. รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ 
ประจําปี ๒๕๕๑ (ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน “ระบบระยะการเปิดลิ้น 
ผันแปรสําหรับรถจักรยานยนต์ หรือระบบ VVL”)  ๓. รับพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
จากการประกวด ปตท. ร่วมสานฝันนักประดิษฐ์ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ประจําปี ๒๕๕๐ “Auto Top Cool”) 
  ๓. วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน ๑๒ ราย ได้แก่ 

 ๑) นายวีรชัย  โชติช่วง โรงเรียนพนมรอกวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนศิลปหัตถกรรมนักเรียนเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันประติมากรรม
ลอยตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓  ๒. ครูผู้ฝึกสอนศิลปหัตถกรรมนักเรียนเหรียญทอง
ชนะเลิศการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔) 

 ๒) นางเยาวะเรศ  สมณะกิจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต ๑ (ผลงาน 
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน “ท่องอาขยาน” ช่วงชั้นที่ ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ปี ๒๕๕๑ “เก่งสร้างชาติ”  ๒. รางวัลเหรียญทอง “ท่องอาขยาน” ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า”  ๓. ครูผู้ฝึกสอน 
การแข่งขัน “ท่องอาขยาน” ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒  
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”) 

 ๓) นางสุริยา  ทองสีขาว โรงเรียนวัดป่าบอนต่ํา (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) สพป. พัทลุง 
เขต ๒ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูภาษาไทยดีเด่น รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ 
ปี ๒๕๕๓  ๒. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข็มครูผู้สอนดีเด่น ของคุรุสภา ปี ๒๕๕๓) 

 ๔) นางกิติมา  สมฤาแสน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี ๒๕๕๑  ๒. ครูผู้สอนดีเด่น ปี ๒๕๕๒) 

 ๕) นางสาวสายชล  คงแก้ว โรงเรียนระวิราษฎร์บํารุง สพป. ระนอง (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑ .  ครูผู้ ฝึ กสอน  กิจกรรมการเต้นแอโรบิค  นักเรียนเรียนร่วมประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติเหรียญทอง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒  ๒. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
(ห้องเรียนธรรมชาติ) ประจําปี ๒๕๔๙) 

 



-๔- 
 

 ๖) นางกาญจนา  ทิมภราดร วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ๒ . รางวัลการเขียนแผนธุรกิจโครงการ 
อาชีวสร้างสรรค์แปรผันสู่ธุรกิจ ประจําปี ๒๕๕๓) 

 ๗) นางจตุพร  จุลภักด์ิ โรงเรียนชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต ๑๒ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันภาพปะติด นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒  ๒. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพลายเส้น นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓) 

 ๘) นายปรีชา  จั่นแก้ว โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิง สถิติ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๑  ๒. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ ๑๒ ปี “หญิง” พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 ๙) นายประมวล  รอนยุทธ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัล 
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจําปี ๒๕๕๔  ๒. การแข่งขันในงานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี ๒๕๕๓) 

 ๑๐ )  นายพยูร   ศรีพร  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  (ผลงานดี เ ด่นฯ  คือ  
๑. การประกวดตามโครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม ประจําปี ๒๕๕๒  ๒. การประกวดสื่อการเรียน 
การสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๓) 

 ๑๑) นางอนงค์  มีปัญญา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา จังหวดัปทุมธานี 
สพม. เขต ๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานอาชีพ ช่วงชั้นที่ ๔ 
ประเภททีม ๓ คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒  ๒. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันการทําอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ (แบบไทย) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓) 

 ๑๒) นางอารีรัช  ผิวดี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต ๒๕ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านโปงลาง ปี ๒๕๕๓  
๒. รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองการประกวดวงดนตรีพ้ืนบ้าน (วงโปงลาง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ) 

  

 นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ จํานวน ๕ ราย คือ ๑. นายรัฐวุฒิ  ก่องขันธ์ 
สพป. สุรินทร์ เขต ๒  ๒. นายอดุลย์  หวังพิทยา สพป. ปัตตานี เขต ๑  ๓. นายจีระพงศ์  วิโสจสงคราม  
สพป. ปัตตานี เขต ๑  ๔. นายอารีผีน  เทพลักษณ์ สพป. นราธิวาส เขต ๑  ๕. นายไพรสณ  ทาปลัด  
สพป. ขอนแก่น เขต ๔ 

 
          


