
ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ  
ครูเชี่ยวชาญ และครชูํานาญการพเิศษ    

 
 

 นางศิริพร  กิจเก้ือกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับ 
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง  
เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด 
จํานวน  ๑๒  ราย  ได้แก่  อนุ มั ติ ให้ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่ อนเป็นวิทยฐานะ 
ผู้ อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย รองผู้ อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ครูเชี่ยวชาญ  
จํานวน ๓ ราย และครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๗ ราย  

    

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จํานวน ๑ ราย ดังน้ี 
    เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย  ได้แก่ 

 นางสาววิลาวัณย์  เลิศวีระวัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู คุณลักษณะนักศึกษา ห้องเรียนคุณภาพ และผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ๒.  คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการสําหรับบุคลากรสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี) 

   

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ จํานวน ๑๑ ราย ดังน้ี 
 ๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ 
  นายสาโรจน์  แก้วอรุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลําปาง สพม. เขต ๓๕ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูล Merite de L’ Invention ช้ัน de chevalier (อัศวิน) 
แห่งราชอาณาจักรเบลเย่ียม  ๒ .โรงเรียนต้นแบบ โครงการ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๔๙   
๓. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๓) 

 ๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  จํานวน ๓ ราย ได้แก่ 
  ๑) นางวันวิสาข์  นนทมาตร์ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลยอดเยี่ยมโครงงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ปี ๒๕๕๒  ๒. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองการร้องเพลงกล่อมเด็ก ระดับช้ัน ม. ๑-๓ ประเภทเดี่ยว  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๓  ๓. ครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓  ๔. รางวัลต้นแบบ 
และปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลเกียรติยศ ปี ๒๕๕๔) 

 
  



-๒- 
 

  ๒) นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต ๑ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี พ .ศ . ๒๕๕๔  ๒ . ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓  
งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ๓. รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จากกระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. ๒๕๕๑)  

  ๓) นายสมหมาย  สําราญบํารุง โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี สพม. เขต ๒๐ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ผู้ทําประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนาเยาวชน บําเพ็ญประโยชน์และส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของเยาวชน ปี ๒๕๕๔  ๒. รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี ๒๕๕๑  ๓. รางวัลครูดีในดวงใจ  
ปี ๒๕๕๒ ๔. สถานศึกษาต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนการสอน “เพศการศึกษา” ปี ๒๕๕๑  
ในงานวิชาการเพศศึกษาเพ่ือเยาวชนระดับชาติ)   

 ๓. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน ๗ ราย ได้แก่ 
  ๑) นายวิเชียร  เถาว์มูล โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป. นครปฐม เขต ๒ (ผลงาน

ดีเด่นฯ คือ ๑. ผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ไม่จํากัดช่วงช้ัน (M.R.) 
ประเภทเด่ียวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ๒. ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ (เหรียญทอง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ กิจกรรมขับร้องเพลงลูกทุ่ง) 

  ๒) นางสุพร  โขขัด โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. เกียรติบัตรการแข่งขันการเล่านิทานประกอบการแสดง ประกอบสื่อ ระดับปฐมวัย ระดับเหรียญทอง  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  ๒. ครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย  ๓. ครูดีในดวงใจ ระดับปฐมวัย ปี ๒๕๕๓) 

  ๓) นายจิรพงษ์  คําปวง โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองการประกวดโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรื่อง ร่างกายมนุษย์ ระดับ ป. ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๑  ๒. ครูผู้ฝึกสอน รางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันการสร้าง Web Editor ประเภท Web Editor ระดับช้ัน ป. ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓) 

  ๔) นายสาธิต  บุญยรัตกลิน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดนครปฐม สพม. เขต ๙ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประเภทหุ่นยนต์โครงงานอัตโนมัติมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปี ๒๕๕๒  ๒. รางวัลชนะเลิศ 
WRO ๒๐๐๙ ประเภทโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ณ เมืองโปฮาง ประเทศเกาหลีใต้ 
ประจําปี ๒๕๕๒) 

 



-๓- 
 

  ๕ )  นางณัฐวรรณ   แสงสวี  วิทยาลัย เทคนิคชุมพร  สํา นักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๒  ๒. รางวัลการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจําปี ๒๕๔๙  ๓. หน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรม ประจําปี ๒๕๔๙) 

  ๖) นางเนาวรัตน์  คําเวียง โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน สพม. เขต ๓๗ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลยอดเย่ียม Crossword ช่วงช้ันที่ ๓ ชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” Our Best For Thailand ปี ๒๕๕๒  ๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
ยอดเย่ียม Crossword ช่วงช้ันที่ ๔ ชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” Our Best 
For Thailand ปี ๒๕๕๒  ๓. การแข่งขัน Crossword ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
ปี ๒๕๕๐) 

  ๗) นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) สพป. สมุทรสาคร 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการสร้างภาพเคลื่อนไหว ช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒  ๒. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองแข่งขันวาดภาพ 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓) 

  

นอกจากนี้ ก.ค .ศ . ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ จํานวน ๗ ราย คือ ๑. นายแสงชัย  ธรรมนิยม 
สพป. อุทัยธานี เขต ๒  ๒. นายสุรพล  ประทุมชัย สพป. อุบลราชธานี เขต ๔  ๓. นายอนัน  สมาธิ สพป. 
ปัตตานี เขต ๒  ๔. นางณันศภรณ์  นิลอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑  ๕. นายวรรณศักด์ิ  บุดดาแพน 
สพป. อุบลราชธานี เขต ๒  ๖. นายวินัย  เมฆหมอก สพป. ตาก เขต ๑  ๗. นายวันชัย  รอดฉาย สพป. 
พิษณุโลก เขต ๑ 
  

           


