
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อํานวยการเช่ียวชาญ และครูเช่ียวชาญ 
 
 

  นางศิริพร  กิจเก้ือกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งท่ี 1๓/๒๕๕๗  
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย 
เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
จํานวน 1๕ ราย ได้แก่ ผู้อํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน 14  ราย และครูเช่ียวชาญ จํานวน 1 ราย ดังน้ี                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                              
  ๑. เล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จํานวน 2 ราย คือ  
 ๑) นายมงคล  แย้มเกษร โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 เลื่อนเป็น 
วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ (ผลงานทางวิชาการคือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

แบบทีมงานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางละมุง  2. รายงานการประเมินโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓) 

  ๒) นายวิวรรธน์  เติมเกียรติไพศาล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ผลงานทางวิชาการคือ ๑. ผลของระดับความ

เข้มข้นของโคลชิซีนต่อปริมาณของนํ้ายาง และต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของปากใบของต้นกล้ายางพารา 
Hevea brasiliensis Muell. Arg. เอกสารประกอบ วารสาร Kasetsart Journal (Natural Science), 
Vol. 47, p 311-322.   2. เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชรหัสวิชา 3502-2004 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เอกสารประกอบ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา 

สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช รหัสวิชา ๓๕๐๒ - ๒๐๐๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 
  

  ๒. เ ล่ือนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเ ช่ียวชาญ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖   

จํานวน ๑๓ ราย คือ 

   ๑) นายสุพรรณ  พันธะไชย โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจําปีการศึกษา 2554   ๒. รางวัล “โรงเรียนประชาธิปไตย
ตัวอย่าง” ประจําปี 2555   ๓. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ พ.ศ. 2555  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา) 
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  ๒) นางสาวสิริวรรณ  เทียมสิริวัฒน์ โรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี  สพม. เขต 18 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเหรียญทองหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ประจําปี 2555   ๒. รางวัลโรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจําปี 2553    ๓. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (PANTONG MODEL) ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
  ๓) นางนิตยา  บุญเป็ง โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ สพม. เขต ๓๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
๑. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555   2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2552”   
3. รางวัลผู้บริหารดีเด่น ส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2551 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การดําเนินการพัฒนา “แหล่งเรียนรู้สู่การเป็นแผนท่ีเดินดิน” โรงเรียนหอพระ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่) 
  ๔) นายบุญลือ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา สพม. เขต 36 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ยอดเย่ียมระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555   2. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติกิตติคุณ ระดับประเทศ ประโยชน์สุข 
แห่งมหาชน พ.ศ. 2555   3. รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติกิตติคุณ “ตามรอยทางประโยชน์สุข 
แห่งมหาชน” ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาส่งเสริม
โครงงานคุณธรรม โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา) 
  5) นายอภิชา  เจริญนามเดชากุล โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม สพม. เขต 22 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 
2554   2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2553  
๓. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
การพัฒนาโรงเรียนให้คงสภาพเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันอย่างย่ังยืน) 
  6) นายสุ เธียร  เชาวนกุล วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับการศึกษาวิชาชีพ
ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2553   2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยระบบปฏิบัติการ Android  
ครั้งท่ี 4 (Android Soccer Robot Contest Advance Service Skill Competition 2012) ประจําปี 2555 
3. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
“ชุดซ่อมเกลียวก๊อกนํ้าประปา” รางวัล Honor Award ปีการศึกษา 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนางาน ส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่) 
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  7) นายประศาสน์  สายลุน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ 
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2548    
๒. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2553   
3. รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานท่ีทํา
คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2550 (เพ่ิมเติม) การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน) 
  8)  นายทรงวิทย์  นิลเทียน โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สพม. เขต 3 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2555   
2.รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 ว่ายนํ้าประเภทกบ 50 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 
“เชียงใหม่เกมส์” จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2555   3. รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 ว่ายนํ้าประเภทกบ  
200 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 “เชียงใหม่เกมส์” จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2555   
4. รางวัลเหรียญทองกีฬาแฮนด์บอลหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งท่ี 39 “ชลบุรีเกมส์” การกีฬา 
แห่งประเทศไทยและจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2553  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน) 
  9) นายสุรชาติ  ทอนศรี โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2552 ได้เป็นผลสําเร็จ ปี 2555   2. รางวัล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจํ า ปี  2552   3 .  รางวัล โรง เรียนดีใกล้ บ้าน รุ่ น ท่ี  3 ปี  2554 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง)  
  10) นายศุภกร  ทัพเย็น โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพท่ี 15) สพป. ภูเก็ต (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554”   2. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดี
ระดับอําเภอ) ประจําปี 2554   3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด
ดีเด่น ประจําปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ) 
  11) นายชาญชัย  สิทธิวิภัทร โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจําปี
การศึกษา 2555   ๒. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นท่ี 1 พ.ศ. 2528   3. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555”  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาระบบคุณภาพสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 
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  12) นายประเสริฐ  กันธะวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นท่ี 1 ปี 2553   2. โรงเรียนต้นแบบ 1 อําเภอ  
1 โรงเรียนในฝัน ปี 2553   3. โรงเรียนต้นแบบ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ปี 2548  การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงรายจากองค์การสุขภาพดี 
สู่องค์การแห่งความสุข) 
  13) นายนาวี  ย่ังยืน โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
การประกวดวงดรัมไลน์ ประเภท Stand Still Play Division ครั้งท่ี 8 ประจําปี 2555   2. รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา ประเภท ข ประจําปี 2555   3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  
ฟุตซอลนักเรียน กรมพลศึกษา ประเภท ก ประจําปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนวงโยธวาทิต : บราสแบรนด์สุรศักด์ิมนตรีสู่เวทีโลก) 
 

  


