
ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้อาํนวยการเชี่ยวชาญ  
ครูเชี่ยวชาญ รองผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาชํานาญการพเิศษ และครูชาํนาญการพิเศษ  

   
 
 นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ 
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง  
เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด 
จํานวน ๘ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๓ ราย ครูเชี่ยวชาญ
จํานวน ๒ ราย และครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒ ราย      

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จํานวน ๔ ราย ดังนี้ 
๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย  

ได้แก่ นายชุมพล  ศรีสังข์ สพป. พัทลุง เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบเครือข่ายการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมคู่มือการ
บริหารงาน รูปแบบเครือข่ายการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ๓  ๒. การประเมินโครงการพัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓)  

๒.  เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๓ ราย  ได้แก่ 
 ๑) นายสมยศ  สุวรรณธีระกิจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ จังหวัดนครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ 

(ผลงานทางวิชาการคือ ๑. รายงานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓   
๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๕๓)  

 ๒) นางรสรินทร์  ดาแก้ว โรงเรียนสระกําแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ (ผลงาน
ทางวิชาการคือ ๑. การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโดยใช้วิธีการ
บริหารงานวิชาการแบบ ๖ ขั้นตอน โรงเรียนบ้านเมืองน้อย พร้อมคู่มือการบริหารงานวิชาการฯ และแนวทาง
การตรวจสอบวัดความสามารถด้านทักษะการคิดของนักเรียน ฉบับที่ ๑-๑๒  ๒. รายงานการประเมินโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมชั้นนํา โรงเรียนบ้านเมืองน้อย) 

 ๓) นายสุชาติ  กลัดสุข โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท (ผลงานทางวิชาการคือ  
๑. รูปแบบการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนวัดโรงวัว  
จังหวัดชัยนาท  ๒. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนเทคโนโลยีสะอาด โรงเรียนวัดโรงวัว 
จังหวัดชัยนาท) 

 



-๒-  
 

 หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ จํานวน ๔ ราย ดังนี้ 
 ๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย ได้แก่ 
  ๑) นางจิรนันท์  โพธ์ิศรี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต ๒๕  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลโล่ทองคํารางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๒ (รับรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง
ต่อเนื่องกันภายใน ๑๐ ปี คือ ปี ๒๕๔๔, ๒๕๔๘, ๒๕๕๒)  ๒. รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร”  
ปี ๒๕๕๓  ๓. ครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๔) 
  ๒) นายเสกสรร  กาวินชัย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลําปาง สพม. เขต ๓๕ (ผลงานดีเด่นฯ 
คือ ๑. รางวัลเหรียญทอง การจัดงาน ๕๔th world exhibition of innovation research and new 
Technology ปี ๒๕๔๘  ๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Merite de L’ invention ช้ัน de chevalier  
แห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมในฐานะนักประดิษฐ์คิดค้นสร้างนวัตกรรม เรื่องชิ้นงานฝึกทักษะจากเศษไม้  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ๓. ถ้วยรางวัลชนะเลิศรางวัลยอดเยี่ยม รางวัล Inventor Award ระดับ Out Standing สาขา
การศึกษา ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๑) 

 ๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน ๒ ราย ได้แก่ 
  ๑) นางศรีสุดา  พรหมดนตรี โรงเรียนสภาราชินี ๒ จังหวัดตรัง สพม. เขต ๑๓ (ผลงาน 

ดีเด่นฯ คือ ๑. ครูผู้ฝึกสอน “การแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ” ช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓ “สุดยอดนักเรียน ก้าวใหม่ที่ ไกลกว่า”  ๒ .  ครูผู้ฝึกสอน  
“การทําอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ” ช่วงชั้นที่ ๓ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  โรงเรียนสภาราชินี ๒  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า”) 

  ๒) นางสมถวิล  รัตโนภาส โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สพม. เขต ๙ 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑ . การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ ชิงแชมป์ประเทศไทย “รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ ๑๕ ปี หญิง” ปี ๒๕๕๒  ๒. การแข่งขัน
กีฬาบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ ชิงแชมป์ประเทศไทย 
“รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง” ปี ๒๕๕๒  ๓. ผู้ฝึกสอน บาสเกตบอล ประเภททีมหญิง ชนะเลิศอันดับ ๑ 
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๓) 

 

นอกจากนี้ ก.ค .ศ . ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒ ราย คือ ๑. นายประสิทธ์ิ  พรมศรี 
สพป. ลําปาง เขต ๑  ๒. นายสุภาพ  พุทธคุณ  สพป. นครปฐม เขต ๑  
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