
 
 

ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเช่ียวชาญ ผู้อํานวยการเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

และครูชํานาญการพิเศษ 
  

 
 นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับ 
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง  
เป็นประธานเม่ือวันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติท้ังหมด จํานวน ๓๐ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ จํานวน ๒๐ ราย (ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด
เช่ียวชาญ ๑ ราย ผู้อํานวยการเช่ียวชาญ ๑๒ ราย และครูเช่ียวชาญ ๗ ราย) และอนุมัติให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๐ ราย  
 

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๕/๒๕๔๘  วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ จํานวน ๓ ราย ได้แก่ 
 ๑) นางสาวสายพิน  แก้วงามประเสริฐ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต ๘  

(ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาสังคมศึกษา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ พร้อมคู่มือการใช้แบบฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ๒. หนังสืออ่านเพ่ิมเติมชุด “การเมืองไทยใน
ยุคเชื่อผู้นําชาติพ้นภัย”จํานวน ๖ เล่ม พร้อมเอกสารประกอบคือ รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม
ชุด “การเมืองไทยในยุคเชื่อผู้นําชาติพ้นภัย” รายวิชาสังคมศึกษา (ส ๓๓๑๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียน
โพธาวัฒนาเสนี และแผนการจัดการเรียนรู้ หนังสืออ่านเพ่ิมเติมชุด “การเมืองไทยในยุคเชื่อผู้นําชาติพ้นภัย”)  

 ๒) นางดวงแก้ว  มณีโชติ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ 
(ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การศึกษาเจตคติในการปฏิบัติตนด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการค่าย
สิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ๒. เอกสารประกอบ 
การสอนรายวิชา ส ๔๒๒๐๘ จอมทองศึกษา เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมของเขตจอมทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
พร้อมเอกสารประกอบ คือ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ส ๔๒๒๐๘ จอมทองศึกษา เรื่อง มรดก 
ทางวัฒนธรรมของเขตจอมทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ และการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน
รายวิชา ส ๔๒๒๐๘ จอมทองศึกษา เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมของเขตจอมทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕) 

 ๓) นายวรพงษ์  เรือนแก้ว โรงเรียนแม่แตง สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ (ผลงาน 
ทางวิชาการ คือ  ๑. ปัญหาและความต้องการของครูและนักเรียนช่วงชั้นท่ี ๔ (ม.๔-๖) สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ 
เก่ียวกับการเรียนการสอน กลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรม (วิชาเพ่ิมเติม)  ๒. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชางานโลหะแผ่นเบ้ืองต้น รหัสวิชา ง ๔๐๒๗๒  
(เล่มท่ี ๑ และเล่มท่ี ๒)  ๓. รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา งานโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 
รหัส ง ๔๐๒๗๒ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔) 

 
 

  
 



-๒- 
 หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒  จํานวน ๖ ราย ดังน้ี  
     ๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน ๓ ราย ได้แก่ 
    ๑) นางอ่างทอง  บุญเสริม โรงเรียนบรบือ สพม. เขต ๒๖ (ผลงานทางวิชาการ คือ  
๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ ท่ีเป็นระบบ เพ่ือส่งผลสู่ความเป็นเลิศ  
โรงเรียนบรบือ  ๒. การประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเสริมสร้างการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนบรบือ) 
  ๒) นายสงบ  อัชชะสวัสด์ิ  โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ 
(ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของสถานศึกษาขนาดเล็กเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านหนองสลัดได สังกัด สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒  ๒. รายงานการประเมิน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สังกัด สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒) 
  ๓) นายองอาจ  จูมสีมา โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ (ผลงาน 
ทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นท่ี ๑ และช่วงชั้นท่ี ๒ โดยใช้คู่มือ
พัฒนาความรับผิดชอบ พร้อมเอกสารประกอบ คือ คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนช่วงชั้นท่ี ๑ และ
ช่วงชั้นท่ี ๒ จํานวน ๒ เล่ม  ๒. การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CRP) 
 

     ๒. วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ จํานวน ๓ ราย ได้แก่ 
  ๑) นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต ๕ (ผลงานทางวิชาการ คือ 
๑. รายงานผลการวิจัย เรื่อง วิธีการประดิษฐ์จะเข้ให้มีคุณลักษณะเสียงดัง กังวาน ใส และการตกแต่งคุณภาพ 
(The Methods of Building Jakhay for the Effects of Volume, Resonance, and Sound Quality 
Perfection) พร้อมเอกสารประกอบงานวิจัย จํานวน ๔ เล่ม  ๒. รายงานสื่อการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์ 
เรื่อง ผลของการประพันธ์เพลงเขมรโล้เรือทางเปลี่ยนสําเนียงจีน แขก ฝรั่ง เพ่ือพัฒนาทักษะในการบรรเลง
ดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ๓. สื่อการเรียนการสอน E-Book เพลงเขมรโล้เรือ  
ทางเปลี่ยนจีน แขก ฝรั่ง  ๔. รายงานการพัฒนาและการใช้เรื่องเพลงเขมรโล้เรือทางเปลี่ยนจีน แขก ฝรั่ง  
เพ่ือพัฒนาทักษะในการบรรเลงดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(ดนตรีไทย) รหัส ศ ๒๑๑๐๒  ๕.  สูจิบัติ SINGAPOR YOUTH FESTIVAL ๒๐๐๘) 
  ๒) นายธนาคาร  แพทย์วงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต ๑๐ 
(ผลงานทางวิชาการ คือ  ๑. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้
สาระเพ่ิมเติมดนตรีสากลปฏิบัติรวมวง “โยธวาทิต” ระดับชันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 
จังหวัดเพชรบุรี ในการจัดการเรียนรู้แบบปกติและการจัดการเรียนรู้ด้วย ๑๐ ข้ันตอนคุณภาพท่ีเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี พร้อมเอกสารประกอบงานวิจัยจํานวน ๒๑ เล่ม  ๒. สื่อเทคโนโลยีประกอบ 
การเรียนรู้สาระเพ่ิมเติมดนตรีสากลปฏิบัติรวมวง “โยธวาทิต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ 
เครื่องดนตรีสื่อเสนาะเพราะเสียงเพลงเรื่องเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิตและการบํารุงรักษา  ๓. รายงานการใช้
และเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีฯ  ๔. รายงานการจัดทําสื่อเทคโนโลยีฯ  ๕. คู่มือประกอบการใช้สื่อเทคโนโลยีฯ   
๖. เอกสารประกอบการวิเคราะห์หลักสูตร และการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ๗. ตัวอย่างผลงานฯ
    



-๓- 
 

   ๓) นายบัณฑิต  อมรสิน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (ผลงานทางวิชาการ คือ  
๑. การศึกษาสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๔๕ สาขาวิชาโลหะการ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒. รายงานการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานเชื่อมโลหะ ๒ รหัส ๒๑๐๓-๒๑๐๗ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๔๖) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ  ๓. ชุดการสอน วิชางานเชื่อมโลหะ ๒ รหัส ๒๑๐๓ – ๒๑๐๗ จํานวน ๗ เล่ม) 

 

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ จํานวน ๒๑ ราย ได้แก่ 
 

        ๑. วิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเช่ียวชาญ จํานวน ๑ ราย ได้แก่ 
นายโกศัลย์  ต้ังใจ สํานักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น (ผลงานดีเด่นฯ คือ  ๑. สํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ๒. ห้องสมุดประชาชน  
“เฉลิมราชกุมารี” ยอดเย่ียมระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ๓.  สื่อแบบเรียนส่งเสริมการรู้หนังสือ นวัตกรรม
ประเภทสื่อการเรียนรู้ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒) 

   

  ๒. วิทยฐานะผู้อํานวยการเช่ียวชาญ  จํานวน ๖ ราย ได้แก่ 
   ๑) นางน่ิมนวล  อัครพิทยาอําพน ศูนย์ กศน. อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ๒. จัดมุมหนังสือ
เพ่ือส่งเสริมการอ่านดีเด่น ประเภทในบ้าน ตามโครงการประกวดมุมหนังสือเพ่ือส่งเสริมการอ่านดีเด่น  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ๓. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) 

   ๒) นางกัญญา  โสมคํา ศูนย์ กศน. อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. คนดีศักด์ิศรีแห่ง สป. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ๒. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
ประจําปี ๒๕๕๒  ๓. ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสุขสมบูรณ์ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ดีเด่น  
ประจําปี ๒๕๕๒) 

   ๓) นายมนต์ชัย  ปาณธูป โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต ๓๙ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําปี ๒๕๕๑  ๒. หน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรม ปี ๒๕๕๒ 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ๓. โรงเรียนต้นแบบโครงการ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๔๙ ) 

   ๔) นางวิชชาพรรณ  ก่ิงวัชระพงศ์ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด (ผลงานดีเด่น ฯ คือ  
๑.  รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับอาชี วศึกษาขนาดเล็ กในปีการศึกษา ๒๕๔๘  
(วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร)  ๒. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับการศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่ 
ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ (วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร)  ๓. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี)  ๔. รางวัลการเขียนแผนธุรกิจ 
โครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจประจําปี ๒๕๕๒ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี))  
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   ๕) นายนิคม  สินธุพงษ์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  

๑. รางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติยอดเย่ียม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๒  ๒. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา ปี ๒๕๕๐  ๓. ต้นแบบคนดี 
ศรีแผ่นดินปี ๒๕๕๑) 

   ๖) นายประสงค์  สังข์ทอง โรงเรียนวัดถอนสมอ สพป. สิงห์บุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๒  ๒. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  
ปี ๒๕๕๓   ๓. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี ๒๕๕๓)   

 

  ๓. วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ  จํานวน ๓ ราย ได้แก่ 
 ๑) นายทวี  สีวิจี๋  โรงเรียนจักรคําคณาทร สพม. เขต ๓๕ (ผลงานดีเด่นฯ คือ  

๑. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี ๒๕๔๒  ๒. รางวัลระดับดีเย่ียม การแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน. ครั้งท่ี ๔ ปี ๒๕๕๑ 
๓. รางวัลระดับดีเย่ียม การแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งท่ี ๕ ปี ๒๕๕๒) 

 ๒) นางนารี  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้สอนนักเรียนสามารถสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 
Wizard at Mathematics International Competition ๒๐๐๙ (WIZMIC ๒๐๐๙)  ๒. รางวัลเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทอง) การแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GPS ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ๓. รางวัลโรงเรียน
พระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี  ๒๕๕๒  ๔. ครูผู้สอนอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๓) 

 ๓) นายสุริ ชัย  ศิริ บูรณ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต ๓๑  
(ผลงานดีเด่น ฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ นักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ๒. รางวัลท่ี ๑ การประกวด 
การแข่งขันศิลปะระดับนานาชาติ การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ๓. รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนนานาชาติ การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 

              ๔. วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน ๑๑ ราย ได้แก่ 
  ๑) นายพลร่ม  ดอกแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต ๓๗ (ผลงานดีเด่นฯ 

คือ ๑. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ช่วงชั้นท่ี ๓ ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  
ปี  ๒๕๔๙  ๒.  รางวัล อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ช่ วงชั้ น ท่ี  ๓ รางวั ลยอดเ ย่ียมระดับประเทศ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” ปี ๒๕๕๒  ๓. รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๒) 
    ๒) นางทองแข  หม่ืนพิลมทอง โรงเรียนแม่กุวิทยาคม จังหวัดตาก สพม. เขต ๓๘ 
(ผลงานดีเด่น ฯ คือ ๑. หน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรม ประจําปี ๒๕๕๒  ๒. ครูท่ีปรึกษา “กิจกรรมประกวด
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี ๔” และเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
“เก่งสร้างชาติ” Our Best For Thailand  ปี ๒๕๕๒  ๓. ครูผู้สอนดีเด่น ปี ๒๕๕๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 
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  ๓) นายวิชาญ  จินดาพงษ์  โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต ๑๘ (ผลงานดีเด่น ฯ คือ 
๑. ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น รางวัลเหรียญทอง “การจัดสวนถาดแบบแห้ง” ช่วงชั้นท่ี ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ประจําปี ๒๕๕๒  ๒. ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓   
๓. ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓) 
  ๔) นายวรพจน์  ตรีรัตน์ฤดี วิทยาลัยเทคนิคตราด (ผลงานดีเด่น ฯ คือ ๑. รางวัล 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ปี ๒๕๕๓  ๒. รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ ปี ๒๕๕๑)  
  ๕) นางอมรทิพย์  เตชะวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต ๑ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูภาษาไทยดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓  ๒. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน “ท่องอาขยาน” ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ท่ีไกลกว่า”) 
  ๖) นางสาวศิริรัตน์  เจษฎาวุฒิ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต ๓๙ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ  ๑. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๑  ๒. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี ๒๕๕๒) 
  ๗) นางรุ่งอรุณ  ชวนจิต โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. รางวัลเหรียญทองหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ประจําปี ๒๕๕๒  ๒. รางวัล 
เหรียญทองดนตรีบําบัดกับนวดสปาแผนไทยและโคมไฟลีลาวดีจอหอ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ปี ๒๕๕๒  ๓. รางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ รางวัลชนะเลิศ ระดับ ๒) 
  ๘) นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต ๓ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ  ๑. การแข่งขันกิจกรรมสร้างภาพปะติด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
๒. การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ (สื่อผสม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ) 
                     ๙) นางจิราพร  มอมขุนทด โรงเรียนบ้านกระถิน สพป. นครราชสีมา เขต ๖ (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้หัวข้อ “ ๒๐๐๗ International Year of Dolphin Art 
and Design Competition”  ๒. ครูผู้ฝึกนักเรียนได้รับรางวัล จากการประกวดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ 
ประเทศโปแลนด์ The International Art Competition for Children and Youth People (๒๐๑๒) 
หัวข้อ “Chopin – The Inspirer of Imagination”)  
  ๑๐) นางสุภาพ  กิตติรัตนกรกุล วิทยาลัยการอาชีพนางรอง (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
๑. รางวัลชนะเลิศ ประจําปี ๒๕๕๑ โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช”  ๒. ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจําปี ๒๕๕๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 
  ๑๑) นายบรรเจิด  ถาบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ  ๑. รางวลัครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจําปี ๒๕๕๓  ๒. ครูดีในดวงใจ 
ประจําปี  ๒๕๕๔) 
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 นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชํานาญการพิเศษ จํานวน ๗ ราย คือ  ๑.  นายประสิทธิ์  เมืองไสย  
สพป. เชียงใหม่ เขต ๔  ๒. นายสมศักด์ิ  ไชยยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ ๓. นายจักรพงศ์  บุญเลิศ  
สพป. เชียงราย เขต ๓  ๔. นายประกอบกิตต์ิ  ปัสสวาท สพป. เชียงใหม่ เขต ๒  ๕. นายสมพงษ์  แสงใสแก้ว 
สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑  ๖. นายวุฒิไกร  วุฒิกัมพล สพป. พิษณุโลก เขต ๓ และ  ๗. นางสุชีรา  มนัสตรง  
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 
 
 
 


