ก.ค.ศ. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปดเผยวาในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 3/๒๕๕9 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 2๓ มี น าคม ๒๕๕9 โดยมี
นายสุขุม เฉลยทรัพย เปนประธาน ไดมีมติอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 1๙ ราย ไดแก ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๔ ราย รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
จํานวน 1 ราย ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย และครูเชี่ยวชาญ จํานวน 13 ราย ดังนี้
หลักเกณฑฯ ว ๑7/๒๕๕2 เลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน ๔ ราย ดังนี้
1. เลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย ไดแก
1) นางมลิวรรณ เขจรศาสตร โรงเรียนคําโพนทองบริบูรณราษฎรบํารุง สพป. กาฬสินธุ เขต ๓
(ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาความสามารถทางดานเหตุผลโดยใชเพลงเสริมปญญา เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา
ธรรมชาติรอบตัว และสารรอบตัว สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ พรอมเอกสารประกอบ
2. การพัฒนาหนังสือสงเสริมการอาน โดยใชทํานองสรภัญญะประกอบการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พรอมเอกสารประกอบ)
2) นางชุติกาญจน ทองพานิช โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต ๒ (ผลงานวิชาการ คือ
1. รายงานการวิจัย กระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงและใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่ อพั ฒนาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน และสรางความสนใจให นักเรียนในเนื้ อหาเศรษฐศาสตร ชั้ นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พรอมเอกสารประกอบ
2. รายงานการพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด มวกเหล็กดินแดงแหงขุนเขาและสายน้ํา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พรอมเอกสารประกอบ)
2. เลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย ไดแก นางสาวศิริ แคนสา
สพม. เขต 30 จังหวัดชั ยภูมิ (ผลงานวิ ชาการ คือ 1. รายงานการวิจั ยกระบวนการนิเ ทศที่มีประสิทธิผ ล
ตอการจัด การเรี ยนรูของครูผู สอนกิจ กรรมพัฒนาผู เรีย นเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะนักเรีย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พรอมเอกสารประกอบ 2. รายงานการพัฒนาความรูความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตรโดยใชการวิจัยเปนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พรอมเอกสารประกอบ)
๓. เลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย ไดแก นายธนัท ไชยทิพย
โรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแกน สพม. เขต ๒5 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาโรงเรียนฝางวิทยายน
สูการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยใชหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาบุคลากรประกอบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
พรอมเอกสารประกอบ 2. การประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโดยใชกลยุทธเครือขายความรวมมือ
โรงเรียนฝางวิทยายน)
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๑. เลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 ราย ไดแก
1) นางสาวประทีป ใจมงคล โรงเรียนบานบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 (ผลงานดีเดนฯ คือ
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทครูผูสอน ดานวิชาการระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน สาขากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว) ป 2555 2. รางวัลครูผูสอนดีเดน กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดีเดน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป 2555 3. รางวัลบุคลากรตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
รางวัลครูเกียรติยศ (TEACHER AWARDS) สาขากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว) ป 2545 4. รางวัลผูทํา
คุณประโยชนทางดานการศึกษา ป 2556 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนวในเรื่องการจัดกิจกรรมโฮมรูม)
2) นางขวั ญยื น เรื องรัตนภูมิ โรงเรีย นชุมชนบานหลุมรั ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4
(ผลงานดีเดนฯ คือ 1. ครูผูสอนดีเดน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หนวยงานตนสังกัด ป 2554 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเดน 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ป 2555 3. ผูทําคุณประโยชน
ดานการศึกษา ป 2554 4. รางวัลครูดีในดวงใจ ป 2553 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการรวมคิด
รวมทํา พัฒนาการงานสูชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
3) นางปณัฏฐา ศรเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 (ผลงานดีเดนฯ คือ
1. ครู ผู ส อนดี เด น ระดั บ เขตพื้ น ที่ การศึ กษา/หนว ยงานตน สังกัด ประจําป 2554 กลุมสาระการเรีย นรู
คณิ ต ศาสตร ดีเ ด น 2. ครู ผู ฝ กสอนนั กเรีย นไดรับ เหรียญเงิน ในการแขงขัน คณิตศาสตร ระดับ นานาชาติ
ระหว างประเทศ ป 2554 3. ครู ผู ฝ กสอนนักเรีย นไดรับ รางวัล เหรีย ญทองในการแขงขัน ทางวิช าการ
ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา ประจําป พ.ศ. 2554 4. ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับ
รางวัลเหรียญทองในการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา ประจําป
พ.ศ. 2556 5. ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมซูโดกุ ระดับชั้น ป.1 - ป.6
งานศิล ปหัต ถกรรมนักเรี ยนระดั บชาติ ครั้งที่ 62 ปการศึกษา 2555 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร โดยใช น วั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด แก ป ญ หา
คณิตศาสตร ชุด “กลยุทธการคิด พิชิตการแกปญหาสูความเปนเลิศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6”)
4) นางอนุช พลลาภ โรงเรียนมหาสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม สพม. เขต 26
(ผลงานดีเดนฯ คือ 1. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมสวดมนตแปล
ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจําปการศึกษา 2554 2. ครูผูสอนดีเดน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานตนสังกัด ประจําปการศึกษา 2555 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศดีเดน
(ภาษาอังกฤษ) 3. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามขอตกลง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ผานบทสวดมนต
แปลอังกฤษ - ไทย))
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สพม. เขต ๑ (ผลงานดีเดนฯ คือ 1. ครูผูสอนดีเดน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หนวยงานตนสังกัด ประจําป 2554
กลุ ม สาระการเรี ย นรู การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ดี เ ด น 2. ครู ผู ส อนนั กเรี ย น ได รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 5 กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 60 ปการศึกษา 2553 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2555 การพัฒนางาน
ตามขอตกลง เรื่อง การพัฒนาการสอนแบบโครงงาน รายวิชา ง 32121 การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ)
๖) นางจินตนา เทอดศักดิ์เดชา โรงเรียนชุมชนบานจอก (คอนสวรรควิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
(ผลงานดีเดนฯ คือ 1. ผูฝกสอนกิจกรรมนักอานขาวรุนเยาว (พิธีกร/ผูประกาศขาว) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
ประเภทเดี่ยว รางวัลเหรียญทองระดับ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป 2552 2. รางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ป 2555 3. สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2554 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง รายงานการพัฒนา
การอานและการเขียนคําควบกล้ําโดยใชเพลงและแบบฝกทักษะชั้นประถมศึกษาปที่ 4)
๗) นางนพรั ตน อิ นทโลหิต โรงเรี ยนอนุบาลเมื องนครสวรรค (เขากบ วิวรณ สุขวิทยา)
สพป. นครสวรรค เขต 1 (ผลงานดีเดนฯ คือ 1. รางวัลครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ป 2555 2. รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูยอดเยี่ยม กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ดานวิชาการ ป 2555 3. รางวัลครูตนแบบวิชาภาษาอังกฤษ ป 2543 การพัฒนางาน
ตามขอตกลง เรื่อง เทคนิคการสอนแบบ WRS วิชาภาษาอังกฤษ)
8) นางสาวอาพร มะสุทธิ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2
(ผลงานดีเดนฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. ครูผูสอนดีเดน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/
หนวยงานตนสังกัด ประจําป 2555 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเดน 3. บุคลากรตนแบบ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูรางวัลครูเกียรติยศ ป พ.ศ. 2545 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา
ศูนยแกนนําเครือคายนักธุรกิจนอย มีคุณธรรมนําสูเศรษฐกิจสรางสรรค โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157)
9) นางณั ฐ ชนา ลาวั ณ ยกุ ล โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาอนุ ส ารสุ น ทร จั ง หวั ด เชี ย งใหม
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเดนฯ คือ 1. ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ “กิจกรรมการแขงขันงานแกะสลักผักและผลไม” ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจําปการศึกษา 2554 2. ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ระดั บ ชาติ การแข ง ขั น การแกะสลั ก ผั ก และผลไม ช ว งชั้ น ที่ 2 เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ งทางการได ยิ น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2553 3. ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิ ศ ระดับชาติ การแขงขันทําอาหารคาวหวาน (สมตํา) ชวงชั้นที่ 3 เด็กที่มีความบกพร องทางการไดยิน
งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ ชาติ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2553 การพั ฒ นางานตามข อ ตกลง เรื่ อ ง
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
ปการศึกษา 2556)

-410) นางระเบี ย บ สุ จิ ต ตกุ ล โรงเรี ย นหนองกุ ง ศรี วิ ท ยาคม สพป. กาฬสิ น ธุ เขต 2
(ผลงานดีเดนฯ คือ 1. ครูภาษาไทยดีเดน (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยยอ สธ.) ประจําปพุทธศักราช 2553
2. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. 2555 3. ผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาเปนแบบอยางที่ดี พ.ศ. 2554
การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการอานคําตามตัวสะกด นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
ระดับชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม โดยใชสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย)
11) นางละออง ลองแกว โรงเรียนบานเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 (ผลงานดีเดนฯ คือ
1. ครูผูสอนดีเดนระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หนวยงานตนสังกัด ประจําป 2554 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดีเดน
2. สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําป 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. 2555
การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสูความเปนเลิศ)
2. เลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย ไดแก ร.ต. ประชา พรชัยกุล
โรงเรี ย นวั งจั น ทร จั งหวั ดระยอง สพม. เขต 18 (ผลงานดีเดน ฯ คือ 1. บุคคลดีเดน สง เสริมมาตรฐาน
ระบบการตานยาเสพติด (QAD) ปการศึกษา 2552 2. บุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด
(QAD) ปการศึกษา 255๔ 3. บุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด (QAD) ปการศึกษา 255๕
การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการพัฒนา “ระบบมาตรฐานตานยาเสพติด โรงเรียนวังจันทรวิทยา”)
๓. เลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ราย ไดแก
๑) นายคมสรณ นิธิปรีชา โรงเรียนบานโปงแดงน้ําฉาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5
(ผลงานดี เ ด น ฯ คื อ 1. โรงเรี ย นส งเสริ มสุ ขภาพระดั บ เพชร ป 2556 2. สถานศึ กษาแบบอย างการจั ด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ประจําป 2552
“สถานศึกษาพอเพียง 2552” 3. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดน ประจําป 2554 4. โรงเรียนดีศรีตําบล
ปการศึกษา 2555 5. ผูบริหารดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด (QAD) ปการศึกษา 2554
การพั ฒ นางานตามข อตกลง เรื่ อง โครงการพั ฒนาสถานศึกษา สถานศึกษาพอเพี ยงเปน ศูน ยการเรี ยนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา)
๒) นายสัญชัย ขวัญมา โรงเรียนบานยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 (ผลงานดีเดนฯ คือ
1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ป 2552 2. ตนแบบคนดีศรีแผนดิน ป 2553 3. รางวัลเสมา ป.ป.ส.
ระดับดีเดน โครงการสถานศึกษาปองกันยาเสพติดดีเดน ประจําป 2554 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบานยางวิทยา โดยใชโครงงาน)
3) นายภูริต คันธชุมภู โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลําปาง สพม. เขต 35 (ผลงานดีเดนฯ คือ
1. สถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง” ป 2551 2. สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ป 2555 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ป 2554
การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาครูแกนนํา และนักเรียนแกนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
____________________________

