
 
ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

 
 
 

   นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕9 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 โดยมี 
นายสุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 1๘ ราย ได้แก่ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
จ านวน 1 ราย ผู้อ านวยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย และครูเชี่ยวชาญ  
จ านวน 12 ราย ดังนี้  
 

                      หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
                    1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายสหชัย สาสวน 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม ส 30281 อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร พร้อมเอกสารประกอบ   
2. การประเมินโครงการ การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร) 
 2. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ สพม. เขต 5 จังหวัดสิงห์บุรี (ผลงานวิชาการ คือ 1. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้น 3H ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พร้อมเอกสารประกอบ   
2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พร้อมเอกสารประกอบ)  
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕๕6 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 16 ราย ดังนี้ 
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 12 ราย ได้แก่  
 1) นางรัชวงค์  เสมากูล โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 

1. นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2553   
2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปี 2554  3. เครื่องหมายเชิดชูเกีย รติ คุรุสดุดี 
ประจ าปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง “การวาดภาพระบายสี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(สาระทัศนศิลป์) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”) 

 2) นางอุรารัตน์  สิงหเดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  2. ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับดีเยี่ยม การแข่งขันนวัตกรรม  
ชุดสื่อประสม (Multimedia) เรื่อง MY HOME TOWN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ Our Best For Thailand” ปี 2552  
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3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ประจ าปี 2555  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดสื่อประสม (Multimedia) 
ที่ใช้หลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 5 เรื่อง ASEAN WORLD) 
 3) นางเบญจา อภิชัย โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. ล าปาง เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดีเด่น พ.ศ. 2555 
2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4 -ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553  3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพ่ีสอนน้องเรียนรู้แบบโครงงาน มุ่งสู่อาชีพ) 
 4) นางณฐนันท์ หล่อสมฤดี โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สพม. เขต 42 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2553  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 2551   
3. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2552  4. ครูดีในดวงใจ ปี 2551   
5. บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ ปี 2545  6. รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง 
สมควรได้รับเข็ม “คุรุสภาสดุดี” ปี 2553 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการจัดท า
โครงงานคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนนครสวรรค์) 
 5) นางสาวจิราภรณ์ เพชรปัญญา โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก สพม. เขต 38 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ประกาศกิตติคุณสุดยอดครูผู้เป็นกัลยาณมิตร ระดับประเทศ ปี 2555  2. ครูผู้สอนดีเด่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. โรงเรียนที่ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ โครงงานคุณธรรม  
เฉลิมพระเกียรติ เยาวชนท าดีถวายในหลวง ปี 2554  4. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ระดับประเทศ ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนและการจัดท า
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสู่ความมีจิตสาธารณะของเยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทย โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม (สาขาพัฒนาเยาวชนบ าเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน) 
 6) นางปลื้มจิตร เผื่อนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โครงการเพชรยอดมงกุฎถ้วยรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2553  2. รางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปี 2554  3. สถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนการทางประวัติศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลนครราชสีมา) 
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 7) นายสมบัติ รักงาม โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สพม. เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กบ 50 เมตร 100 เมตร 200 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 
“ชลบุรีเกมส์” พ.ศ. 2553  2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กบ 200 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 
“ขอนแก่นเกมส์” พ.ศ. 2555  3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กบ 100 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  
ครั้งที่ 27 “อุตรดิตถ์เกมส์” พ.ศ. 2554  4. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กบ 200 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ “เมืองเพชรเกมส์” ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2554  5. รางวัลชนะเลิศ ผลัดผสม 4×100 เมตร 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ “อุบลราชธานีเกมส์” ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2555  6. รางวัลชนะเลิศที่ 1 
กบ 200 เมตร หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “เมืองแพร่เกมส์” พ.ศ. 2556  
7. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า เยาวชนชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA AGE GROUPS 
SWIMMING CHAMPIONSHIPS) ประเภทเดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง รุ่นอายุ 13-14 ปี  8. รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งอาเซียน (Asean Schools Games) ประเภทกบ 200 เมตร หญิง การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศในกีฬาว่ายน้ าโดยใช้โปรแกรมการฝึก) 
 8) นายทวี มุสิกะ โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ประเภททีม) ระดับประเทศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี 2554  2. รางวัลครูผู้ฝึกสอน โครงงานอาชีพและได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 2552  3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ปี 2552 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ รายวิชา โครงงาน
วิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต รหัสวิชา ว 23202 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์) 
 9) นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก สพม. เขต 39 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง โครงการ
ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ พ.ศ. 2554  2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  3. ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาเยาวชน 
แกนน าอาเซียน โดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น  
โดยใช้โมเดล 4 in 1) 
 10) นางชญานี ขัตติยะมาน โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2551  2. รางวัลเป็นครูที่ปรึกษา 
“สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์” ช่วงชั้นที่ 2 รางวัลชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552  3. นักเรียน
รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ
โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ)    
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 11) นางวรรณี ปรางสุวรรณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2552 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 3. รางวัลครูดี 
ในดวงใจ พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงาน  
และปรับเปลี่ยนค่านิยมการอนุรักษ์พลังงานให้กับนักเรียนและชุมชนโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 
 12) นางพรพรรณ ศรีซุย โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี สพม. เขต 20 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2554  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น  2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2553  3. ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอนผสมกับรูปแบบ
การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ในสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม)  

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ 
สพป. น่าน เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2554  2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” พ.ศ. 2554  3. ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา พ.ศ. 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1) 

๓. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย ได้แก ่ 
 1) นายมนูญ เพชรมีแก้ว โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม สพม. เขต 26 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 
2552  2. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ พ.ศ. 2552  3. สถานศึกษาแบบอย่าง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2554  
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา) 

 2) นายสมมาตร คงเรือง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขต ปี 2554 
2. คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ปี 2555  3. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณชน ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การบริหารจัดการ กศน.ต าบลต้นแบบ เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน) 
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 3) นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2548  2. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  
ปี 2554  3. รางวัลโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ปี 2552  3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  
ปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการเสริมสมรรถนะการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึง
การพัฒนาของสมอง (Brain Based Learning) 

 

 
______________________________ 


