
 

ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
 
 
 

   นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕9 เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕9 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน ๑๒ ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ จ านวน ๖ ราย 
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ราย และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน ๑ ราย ดังนี้     
 

                        หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 จ านวน ๔ ราย ดังนี้   
                    1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน ๒ ราย ได้แก ่                          
                       1) นางสาวขวัญเรือน ขจรจิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา (ผลงานวิชาการ คือ  
1. รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
โดยใช้ชุดการสอนด้วยกระบวนการสอนแบบสืบเสาะ 6 E ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมเอกสารประกอบ   
2. รายงานการพัฒนาแบบฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ว 15201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
พร้อมเอกสารประกอบ) 
    2) นางเสาร์แก้ว สุวรรณประชา โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) สพป.น่าน เขต ๑  
(ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานผลการพัฒนาทักษะการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พร้อมเอกสารประกอบ)  
                   2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางมะลิวัน ศรีโคตร 
โรงเรียนบ้านหนองน้ าใสพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา สพม.เขต ๓๑ (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนากลยุทธ์
การบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
หนองน้ าใสพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินผลโครงการคุณธรรม 
น าผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม ปีการศึกษา 2556)  
                     3. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน ๑ ราย ได้แก่ 
นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ (ผลงานวิชาการ คือ 1. การบริหารเครือข่ายคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน
ตามจุดเน้นและเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔)         
                         หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จ านวน ๘ ราย ดังนี้   

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน ๔ ราย ได้แก่   
                              ๑) นางลัดดา สุขศรี โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.พังงา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูภาษาไทยดีเด่น 
(รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.) ระดับประถมศึกษา จังหวัดพังงา พ.ศ. 2544  2. ครูผู้สอนดีเด่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 3. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกประกอบ 
การเรียนการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้ “สื่ออิเล็กทรอนิกส์”โปรแกรม 
Multipoint Mouse)          
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                        ๒)  นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์ โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.ระนอง (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยดีเด่น  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. 2555 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย)    
                        3) นางสุนทรี สายสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก  
ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจ าปี 2555  2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่ก าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 6๑ ประจ าปี 255๔  3. รางวัลบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กกลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้เรียนร่วม)   
                        4) นายสุรชัย บุญเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี สพม.เขต ๒๙ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้สอนนักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ประเภทบุคคล รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ ๒ ประเภททีม การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี 2555 (Taiwan International Mathematic Competition 2012 : WYMIC 
2012) ณ ประเทศไต้หวัน  2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน ประเภทบุคคล เหรียญทอง ประเภทกลุ่มบุคคล และเหรียญทอง ประเภททีม การแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Asia Inter-cities Teenager’ Mathemtics Olympiad 2011 : 
AITMO 2011) ณ เมืองกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  3. ครูผู้สอนนักเรียนเป็นตัวแทน
นักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทคะแนนรวมทีม การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก 
ช่วงชั้นที่ ๓ The 8 th Invitational World Youth Mathematics Intercity Competition : IWYMIC 2007) 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (Advanced Program : AP) 
                    2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย ได้แก่  
                         1) นายสามารถ พงษ์สมบูรณ์  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ สพป.ระยอง เขต ๑ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปี
การศึกษา 2554  2. โรงเรียนดี ศรีต าบล ประจ าปี 2555  3. โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”  
ในพระราชด าริพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์
รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 - 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาคุณธรรม 
และสร้างส านึกความเป็นไทย) 
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                        2) นายบุญเลิศ ค่อนสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลระดับเหรียญทอง ด้านแหล่งเรียนรู้ ประจ าปี 2552  
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. 2554  3. โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”  
ในพระราชด าริพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรมวิทยาศาสตร์รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 - 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร) 
                        3) นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาขนาดกลาง  ประจ าปีการศึกษา 2550  3. โรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน 
ปี 2548 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนในฝันเพ่ือรับรองสู่ความเป็นมาตรฐานสากล) 
                        4) นายวีระชน นนทะเสน โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก  ประจ าปีการศึกษา 2549   
2. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2541   
3. ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) ปีการศึกษา 2554 4. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน
คุณธรรมชั้นน า ปีการศึกษา 2550  5. โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี พ.ศ. 2550 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนในฝันและโรงเรียนรางวัลพระราชทานแบบยั่งยืน  
โดยบูรณาการกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง) 

   นอกจากนี้ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดม้ีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2559 เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 รวมทั้งสิ้น ๕๑ ราย และ ก.ค.ศ.จะตั้งคณะกรรมการไปประเมิน  
ณ สถานที่ปฏิบัติงาน โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙  
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