ก.ค.ศ. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 12/๒๕๖1 เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖1
ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน 17 ราย
ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ จานวน 8 ราย ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 9 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 จานวน 4 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย ได้แก่
1) นายสุเทพ อริยพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง (ผลงานวิชาการ คือ 1. การสร้าง
และหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะงานเชื่อมทิก 2. เอกสารประกอบการเรียน วิชา กระบวนการเชื่อม รหัสวิชา
2103 - 2008 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 พร้อมเอกสารประกอบ)
2) นายชาตรี ฝึกดอนวัง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (ผลงานวิชาการ คือ 1. การประเมิน
โครงการพั ฒ นาครู สาขาวิ ช าช่ า งเชื่ อ มโลหะและเทคนิ ค โลหะ โดยใช้ เครื อ ข่ า ยสมาคมชมรมวิ ช าชี พ
และสถานประกอบการ 2. รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานอบชุบโลหะ (3102 - 2114)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546 2. ชุดการสอน (จานวน 7 เล่ม) 2.1 ชุดการสอน
หน่วยที่ 1 วิชางานอบชุบโลหะ 3102 - 2114 พื้นฐานโลหะวิทยาและการอบชุบโลหะ 2.2 ชุดการสอน
หน่วยที่ 2 วิชางานอบชุบโลหะ 3102 - 2114 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการอบชุบโลหะ 2.3 ชุดการสอน
หน่วยที่ 3 วิชางานอบชุบโลหะ 3102 - 2114 โครงสร้างของเหล็กกล้าแบบไม่สมดุล 2.4 ชุดการสอน
หน่วยที่ 4 วิชางานอบชุบโลหะ 3102 - 2114 วิธีการอบชุบเหล็กกล้าคาร์บอน 2.5 ชุดการสอน หน่วยที่ 5
วิชางานอบชุบโลหะ 3102 - 2114 วิธีการอบชุบเหล็กกล้าผสม 2.6 ชุดการสอน หน่วยที่ 6 วิชางานอบชุบโลหะ
3102 - 2114 การอบชุบ โลหะนอกกลุ ่ม เหล็ก 2.7 ชุด การสอน หน่ว ยที่ 7 วิช างานอบชุบ โลหะ
3102 - 2114 ข้อบกพร่องและกลวิธีทางเทคนิคการอบชุบโลหะ 3. สื่อประกอบชุดการสอน วิชางานอบชุบโลหะ
(3102 - 2114) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย ได้แก่
1) นายสัมนาการณ์ บุญเรือง ศูนย์ กศน. อาเภอหนองกี่ สานักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์
(ผลงานวิชาการ คือ 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเอกสารประกอบ 2. การประเมินโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฎี ใหม่ สู่ การปฏิ บั ติ ที่ ยั่ งยืนของศู นย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์)
2) นายสมปอง ห่ วงจริง โรงเรียนคั นธพิ ทยาคาร จังหวัดตรัง สพม.เขต 13 (ผลงาน
วิชาการ คือ 1. การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “KANTA MODEL” โรงเรียน
คัน ธพิ ท ยาคาร จั งหวัดตรั ง ปี การศึกษา 2557 - 2558 2. รายงานการประเมิ นโครงการคั นธพิ ทยาคาร
ให้โอกาส : สู่การแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 - 2558)

-2หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จานวน 13 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 6 ราย ได้แก่
1) นางชมมงคล จวงจ่ าย โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย นนทบุ รี จั งหวั ดนนทบุ รี
สพม.เขต 3 (ผลงานดีเด่น ฯ คือ 1. รางวัล ครูผู้ ส อนดี เด่น ระดับ เขตพื้ นที่ การศึกษา/หน่ ว ยงานต้นสั งกั ด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ปี 2556 2. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับ ชาติ ครั้งที่ 61 ประจาปี 2554 3. รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจาปี 2555
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการท่องศิลป์ในถิ่นนนท์)
2) นายสมชาย แช่มชื่น วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลข้าราชการ
พลเรื อนดีเด่น ประจ าปี 2558 2. รางวัล ครูผู้ ส อนดี เด่น ระดับ เขตพื้ นที่ การศึกษา/หน่ ว ยงานต้นสั งกั ด
ประจาปี 2556 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2555
4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ การประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการศึกษา 2556 5. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกลทักษะงานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก การประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการศึกษา 2554 การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง
โครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพ งานเครื่องยนต์เล็กและจักรยานสู่ชุมชน)
3) นายนพดล ชู สิ ท ธิ์ วิท ยาลั ยเทคนิค สุ ราษฎร์ธ านี (ผลงานดีเด่น ฯ คือ 1. รางวัล
ครูผู ้ส อนดีเ ด่น ระดับ เขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา/หน่ว ยงานต้น สัง กัด กลุ ่ม สาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ดีเด่น ประจ าปี 2556 2. รางวัล ชนะเลิ ศการประกวดสิ่ งประดิษ ฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
สิ่งประดิษฐ์ประเภท 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติ
ประจาปีการศึกษา 2557 3. รางวัล Honor Award การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขัน
หุ่นยนต์ ยุวชนอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดก้นและแยกเนื้อหอยขมออกจากเปลือก เวอร์ชั่น 2 ประจาปีการศึกษา 2556
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน)
4) นางณั ฐ ศุ ก าญจน์ วั ต ถุ โรงเรีย นอนุ บ าลกระบี่ สพป.กระบี่ (ผลงานดี เด่ น ฯ คื อ
1. รางวัลคุรุสภา เข็มทองคา “คุรุสภาสดุดี” ประจาปี 2557 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี
พุทธศักราช 2558 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะดีเด่น ประจาปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาดนตรีไทยประยุกต์ใช้กับดนตรีสากล)
5) นายถวัลย์ชัย สวนมณฑา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ สพม.เขต 6
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 33
ประจาปี 2557 ประเภทนั่งบรรเลง 2. รางวัลผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน
นักศึกษา ครั้งที่ 32 ประจาปี 2556 ประเภทนั่งบรรเลง 3. รางวัลผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวด
วงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปี 2555 ประเภทนั่งบรรเลง การพัฒนางานตามข้อตกลง
เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านดนตรีสากลสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว)

-36) นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศ
การอ่านพระธรรมพร้อมคาแปลแบบร้อยแก้ว ภาคภาษาบาลี - ไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปี 2555 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2554 3. รางวัลเครื่อ งหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2551
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการสร้างชุดฝึกทักษะ “สวดได้ ไหว้สวย” สาหรับการเรียนการสอน
วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (2000 - 1501) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 7 ราย ได้แก่
1) นายสมทบ ถีระพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอานาจเจริญ สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทาคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ประเภทองค์กร ปี 2558 2. รางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award) พุทธศักราช 2558
3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม โครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจาปีพุทธศักราช 2554 4. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 5. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
ขนาดกลาง ประจาปี 2551 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอานาจเจริญ ด้านกระบวนการทางด้านดนตรีนาฏศิลป์)
2) นายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป.ปัตตานี เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้และการบริห ารจั ดการตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2555 “สถานศึกษา
พอเพีย ง 2555” 3. รางวัล พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับ ประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจาปี
การศึกษา 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนวัดโบกขรณี)
3) นางอัญ ชลี อิส สรารัก ษ์ โรงเรีย นคลองกิ่ว ยิ่งวิท ยา จังหวัดชลบุ รี สพม.เขต 18
(ผลงานดี เด่ น ฯ คื อ 1. รางวัล โรงเรี ย นประชาธิ ป ไตยตั ว อย่ า ง ประจ าปี 2556 2. รางวั ล สถานศึ ก ษา
แบบอย่ า งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554”
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย)
4) นายปรีช า นาคศิริ โรงเรียนบ้านท่าเสา สพป.ระยอง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัล พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดั บประถมศึก ษา ขนาดเล็ ก ประจาปีการศึ กษา 2553
2. รางวัล พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดั บประถมศึก ษา ขนาดเล็ ก ประจาปีการศึ กษา 2557
3. รางวัล ผู้ทาคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี 2556 4. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจ กรรมการเรีย นรู้แ ละการบริห ารจัด การตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ประจาปี 2554
“สถานศึกษาพอเพียง 2554” 5. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ประจาปี
การศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)

-45) นางสาวพูล สุข ธัช โอภาส วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาปัต ตานี (ผลงานดีเ ด่น ฯ คือ
1. สถานศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี 2557 2. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษา
ขนาดเล็ ก ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 3. สถานศึ ก ษารางวัล พระราชทาน ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2552 4. โรงงานในโรงเรียน ธุรกิจโรตีกรอบ “ตราครัวอาชีวะ”
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปั ตตานี ตั้งแต่ปี 2551 - 2559 การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง พัฒ นาวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาปัตตานี สู่สถานศึกษาปลอดขยะ)
6) นายชัยยงค์ นันตะสุข โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ประจาปี 2558
2. รางวั ล สถานศึ ก ษาแบบอย่ า งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ระดับประเทศ ประจาปี 2555 การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชน)
7) นายชิงชัย ทิพย์มณฑา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดลาปาง สพม.เขต 35
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2558 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 255 5
“สถานศึกษาพอเพียง 2555” 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
รางวั ลผู้ อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ย ม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ ก ด้านการบริห ารจัดการ ปี 2555
การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง เรื่ อ ง โครงการส่ งเสริม ความประพฤติ นั ก เรีย นโรงเรีย นประชารัฐ ธรรมคุ ณ
แบบมีส่วนร่วม)
__________________________

