
 

ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ครเูชี่ยวชาญ  
และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชํานาญการพเิศษ 

  
 
 นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ 
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง  
เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด 
จํานวน ๙ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
(ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ๑ ราย และครูเชี่ยวชาญ ๘ ราย) 
  หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒  

  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  จํานวน  ๒ ราย ได้แก่ 
 ๑) นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (ผลงาน

ทางวิชาการคือ ๑. ผลการเปรียบเทียบความสามารถและเจตคติด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติและ 
การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู  ๒. หนังสือการ์ตูนภาษาอังกฤษ ชุด The Blessings of Life สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๓. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสือการ์ตูนภาษาอังกฤษชุด The Blessing 
of Life คู่กับคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเอกสารประกอบ
คือ รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสือการ์ตูนภาษาอังกฤษ ชุด The Blessings of Life คู่กับคู่มือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)  

 ๒) นายธนิด  ภัคธนาเดชานนท์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (ผลงานทางวิชาการคือ  
๑. การสร้างและพัฒนาเครื่องตัดโฟมอัตโนมัติ  ๒. หนังสือเรียนประจํารายวิชา คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 
รหัสวิชา ๒๑๐๔-๒๒๒๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง ๒๕๔๖)   
พร้อมเอกสารประกอบ  ๑) การพัฒนาและใช้หนังสือเรียนประจํารายวิชา คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส ์
๒) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์  ๓) คู่มือครูหนังสือเรียนประจํารายวิชา คณิตศาสตร์
อิ เล็กทรอนิกส์  ๔ )  สไลด์คอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ อิ เล็กทรอนิกส์  ๕) แบบร่างกระดานดํา  
วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์)  
           

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ จํานวน ๗ ราย ดังนี้ 
  ๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ  จํานวน  ๑ ราย ได้แก่ 
     นายสามารถ กอนอยู่ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) สพป. 

พิษณุโลก เขต ๓ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๑  ๒. รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับประเทศกิตติคุณ “ประโยชน์แห่งมหาชน” 
ปี ๒๕๕๓  ๓. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปี ๒๕๕๓) 

 
 



-๒- 
    

  ๒. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  จํานวน ๖ ราย ได้แก่ 
   ๑) นางอุทัยวรรณ  แกมคํา โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต ๓๐ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. โรงเรียนต้นแบบในโครงการ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๔๙  ๒. ครูผู้ฝึกสอนรางวัลยอดเยี่ยม
แข่งขันบายศรีสู่ขวัญช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๑  ๓. ครูผู้ฝึกสอนรางวัล
เหรียญทองแข่งขันประดิษฐ์ใบตอง ประเภทบายศรีสู่ขวัญ ม. ๔-๖ ประเภททีม ๓ คน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒  ๔. บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๕)  
   ๒) นายสมัคร  น้อยประไพ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง สพป. สิงห์บุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓  ๒. ครูผู้สอนดีเด่น ปี ๒๕๕๒  ๓. ครูผู้ฝึกสอน 
รางวัลเหรียญทองการใช้โปรแกรมนําเสนอ Presentation ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔) 
   ๓) นางปราณี  วิจิตรโชติ โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. ครูภาษาไทยดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ๒. ครูดีในดวงใจ พ.ศ. ๒๕๔๙  ๓. รางวัลพระราชทานนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ๒ ปีต่อเนื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๓๖) 
   ๔) นางสุลีกาญ  ธิแจ้ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๐  ๒. รางวัลพระราชทาน 
ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ๓. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ระดับชาติ “การอ่านออกเสียง” ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ บกพร่องทางการเห็น  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓) 
   ๕) นางรุจีวรรณ  อาจกมล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต ๒๙ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ๑ ประกวดวงดนตรีไทยวงป่ีพาทย์ไม้นวม
เครื่องคู่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔  ๒. เกียรติบัตรครู 
ผู้ฝึกสอนนัก เรียนรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  อันดับ  ๑  ประกวดดนตรี ไทยเครื่ องสายวงเล็ก  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔  ๓. ครูผู้ฝึกสอนเดี่ยวซอด้วง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔  ๔. ครูผู้ฝึกสอน
เด่ียวจะเข้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔  
๕. ครูผู้ฝึกสอนเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔  ๖.ครูผู้ฝึกสอนเดี่ยวซอด้วง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ รางวัลเหรียญทอง 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔  ๗. ครูผู้ฝึกสอนเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่  ๔-๖ รางวั ลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับชาติ  ปี  ๒๕๕๔  ๘ .  ครูผู้ ฝึ กสอน 
เด่ียวขิม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔   
๙. ครูผู้ฝึกสอนเดี่ยวซออู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ปี ๒๕๕๔) 
 



-๓- 
 

  ๖) นางสุวรรณี  พรหมประสิทธ์ิ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต ๔๒ (ผลงาน 
ดีเด่นฯ คือ  ๑. อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เครือซีเมนต์ไทย ประจําปี ๒๕๕๑  ๒. อาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมชุมนุม 
นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ เครือซีเมนต์ไทย ประจําปี ๒๕๕๒  ๓. อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
รุ่นเยาว์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ เครือซีเมนต์ไทย 
ประจําปี ๒๕๕๒  ๔. อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  
ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมชุมนุมนักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์ เครือซีเมนต์ไทย ประจําปี ๒๕๕๒  ๕. ครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Special Award จากสมาคมนักธรณีวิทยาประเทศสหรัฐอเมริกา  
เรื่อง การศึกษาโบราณชีววิทยาของหอยฝาเดียว ในยุคเพอรีเมียน บริเวณเขาน้อย จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับ
คัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นตัวแทนไปประกวดในงาน Intel 
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF ๒๐๑๐) ณ San Jose, California ระหว่าง
วันที่ ๙-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ๖. ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีววิทยาของหอยทากบก  
ณ วนอุทยานถ้ําเพชร-ถ้ําทอง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นตัวแทนไปประกวดในงาน Intel International Science and Engineering fair 
(Intel ISEF ๒๐๑๑) ณ Los Angeles, California ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
  

            นอกจากนี้  ก .ค .ศ .  ยังได้อนุ มั ติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มี วิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิ เศษ จํานวน ๕ ราย คือ   
๑. นายมนัส  เจียมภูเขียว สพป. ชัยภูมิ เขต ๒  ๒. นายเกียรติวัช  ทุมมารักษ์ สพป. สกลนคร เขต ๑   
๓. นายดาลัน  นุงอาหลี สพป. สตูล  ๔. นายวสันต์  ศรีประดู่ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ และ  ๕. นายอภิพรรธ์  หนูโส๊ะ 
สพป. พัทลุง เขต ๒  

 
 
          


