ก.ค.ศ. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปดเผยวาในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ
ข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ครั้ งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่ อวั นจั นทร ที่ 2๕ กั นยายน ๒๕๖๐ ได มี มติ อนุ มั ติ ให
ข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาเลื่ อนเป นวิ ทยฐานะเชี่ ยวชาญ จํ านวน 16 ราย ได แก ครูเชี่ ยวชาญ
จํานวน 3 ราย และผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 13 ราย ดังนี้
หลักเกณฑฯ ว ๑7/๒๕๕2 เลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ราย ไดแก
1) นายสุวัฒนชัย ศรีพัฒนะกุล วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การวิจัย
และพัฒ นารูป แบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ด วยเทคนิคการมีสวนรวม (Research and Development
the Participation-Result Based Management : P-RBM) พร อมเอกสารประกอบ ๒.รายงานผลการบริหาร
งบประมาณแบบมุงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรบริหารสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ)
๒) นายโสภณ กมล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต ๑ (ผลงาน
ทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โดยใชระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม)
3) นายสุนันทวิทย พลอยขาว โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต ๒
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนากลยุทธเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 2. รายงานการประเมิ น
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม โดยการบริหารแบบมีสว นรวม)
4) นายสมคิด จีนจรรยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
กลยุทธการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสูความสําเร็จ ๒. การประเมินโครงการพัฒนาครู
ในการจัดทําสื่อการสอนออนไลนสองภาษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย)
หลักเกณฑฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ จํานวน ๑๒ ราย ดังนี้
1. เลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ราย ไดแก
1) นายปรี ช า สวนสํ าราญ โรงเรี ย นบ านรางกระต าย “พิ ริ ย ะประชาวิ ท ยาคาร”
สพป.กาญจนบุ รี เขต ๒ (ผลงานดี เด น ฯ คื อ 1. รางวั ลครู ผู สอนดี เด น กลุ มสาระการเรี ยนรู การงานอาชี พ
และเทคโนโลยีดีเดน ป ๒๕๕๖ ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ป ๒๕๕๗ ๓. รางวัลผูทําคุณประโยชน
ตอเด็กและเยาวชน ป ๒๕๕๗ การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนยเรียนรูตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนใหเปนศูนยการเรียนรูสําหรับโรงเรียนและชุมชน)
2) นางการณฉัตร ธนธรรมพานนท โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม สพม.เขต ๙
(ผลงานดีเดนฯ คือ 1. รางวัลผูฝกสอน รางวัลเหรียญทองกีฬาอัฏกรีฑา การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ
ครั้งที่ ๓2 “เมืองเพชรเกมส” ป 2554 2. รางวัลผูฝกสอน รางวัลเหรียญทองกีฬาอัฏกรีฑา การแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 33 “อุบลราชธานีเกมส” ป 2555 3. ผูฝกสอนรางวัลชนะเลิศวิ่งขามรั้ว
110 เมตร กี ฬ านั กเรี ย นแห งประเทศไทย ป 2555 การพั ฒ นางานตามข อตกลง เรื่ อง โครงการกรีฑ า
สูความเปนเลิศ)

-23) ว าที่ ร อยโทธี รพล จิ ณ แพทย โรงเรี ยนวิ สุ ทธรั งษี จั งหวั ดกาญจนบุ รี สพม.เขต ๘
(ผลงานดี เด นฯ คื อ 1. รางวั ลเหรี ยญเงิ น การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ เวที นานาชาติ (IEYI) ป 2555 ชื่ อผลงาน
“เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟฟาแบบผอม (ขาสปริง)” 2. รางวัลครูที่ปรึกษา “คายนักประดิษฐรุนใหม” รางวัลชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทผลิตภัณฑ OTOP ชื่อผลงาน “เครื่องผลิตมะยมไรเม็ด” ป 2552 3. รางวัล
ครูที่ปรึกษา “คายนักประดิษฐรุนใหม” รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอุปกรณรักษา
สิ่งแวดลอมและพลั งงานทดแทน ชื่ อผลงาน “เตาแกส หุงตมอนุ รักษ พลังงาน ป 2549” การพั ฒ นางาน
ตามขอตกลง เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร “เครื่องผลิตมะยมไรเมล็ดหรือเครื่องแกะ
เมล็ดมะยม”)
๒. เลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๙ ราย ไดแก
1) นายธํ ารง ชื่ น นิ รั น ดร โรงเรี ย นชุ ม แพศึ ก ษา จั งหวั ด ขอนแก น สพม.เขต ๒๕
(ผลงานดี เด น ฯ คื อ 1. รางวัล พระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับ มัธยมศึกษา ขนาดใหญ ประจําป
การศึ ก ษา ๒๕๕๘ ๒. รางวั ล ยอดเยี่ ย มโครงการนานมี บุ ครี ดดิ้ งคลั บ โรงเรี ยนส งเสริ มการอ านยอดเยี่ ย ม
ระดับมัธยมศึกษา ประจําป ๒๕๕๗ ๓. รางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป ๒๕๕๖ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” การพัฒนางาน
ตามขอตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษารางวัลพระราชทาน สูการบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA))
2) นายยุทธศาสตร สิงหแกว โรงเรียนบานเซินราษฎรเกษมศรี สพป.หนองบัวลําภู เขต ๒
(ผลงานดีเดนฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ป ๒๕๕๖ ๒. รางวัลสถานศึกษาแบบอยาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป ๒๕๕๖
“สถานศึกษาพอเพี ยง ๒๕๕๖” ๓. โครงการพัฒ นาโรงเรียนดีมีคุณภาพ โรงเรียนบ านเซิ นราษฎรเกษมศรี
ป ๒๕๕๖ การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ “ฟนสวย ยิ้มใส” ดวยมือ อสม.นอย
โรงเรียนบานเซินราษฎรเกษมศรี)
3) นายผจญ ติ๊ บประสอน โรงเรียนบ านเหล า สพป.ลําปาง เขต ๑ (ผลงานดีเด นฯ คื อ
1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗ ๒. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป ๒๕๕๗ ๓. รางวัลโรงเรียนสงเสริมการอานยอดเยี่ยม ระดับประเทศ
ประจําป ๒๕๕๕ การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการเสริมสรางการพัฒนาวินัยตนเอง ดานความรับผิดชอบ
ของนักเรียนโรงเรียนบานเหลา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙)
4) นายจตุรงค อินทรรุง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สพม.เขต ๙
(ผลงานดี เด นฯ คื อ 1. รางวั ลยอดเยี่ ยมโครงการนานมี บุ ครี ดดิ้ งคลั บ “โครงการโรงเรี ยนรั กการอ านยอดเยี่ ยม
ระดับประเทศ” ประจําป ๒๕๕๘ ๒. รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรมดานองคกร
ที่สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ป ๒๕๕๘ ๓. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ป ๒๕๓๘ การพัฒนางาน
ตามขอตกลง เรื่อง โครงการบันทึกรักการอานตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สูชุมชน)

-35) นายชู ศั ก ดิ์ นายะสุ น ทรกุ ล วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค โพธาราม (ผลงานดี เด น ฯ คื อ
1. รางวั ล พระราชทานประเภทสถานศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา ขนาดกลาง ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗
๒. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการประกวดโรงเรียนดีเดน ดานคุณธรรม จริยธรรม ป ๒๕๕๗ ๓. การบริหาร
จั ด การสถานศึ ก ษาสู ก ารเป น วิ ท ยาลั ย ต น แบบคุ ณ ธรรม ป ๒๕๕๗ การพั ฒ นางานตามข อ ตกลง เรื่ อ ง
การบริหารจัดการสถานศึกษาสูการเปนวิทยาลัยตนแบบคุณธรรม)
6) นายหาญ หงษ ย นต โรงเรี ย นคลองขลุ งราษฎร รั งสรรค จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร
สพม. เขต ๔๑ (ผลงานดีเดนฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป ๒๕๕๕ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” ๒. รางวัล
ชนะเลิ ศเหรี ยญทอง รางวั ลทรงคุ ณ ค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปการศึ กษา ๒๕๕๘ ๓. รางวัล โรงเรี ย น
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปการศึกษา ๒๕๕๘ การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการ
คลองขลุงรวมใจใฝใจออม)
7) นายประเทือง ชอบธรรม โรงเรียนนานอย จังหวัดนาน สพม.เขต 37 (ผลงานดีเดนฯ คือ
1. รางวัลข าราชการพลเรือนดีเด น ป 2556 2. รางวัลสถานศึ กษาแบบอยางการจั ดกิจ กรรมการเรียนรู
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555”
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกี ยรติ “คุรุสดุดี” ประจําป 2553 การพัฒ นางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการ
พัฒนาคุณภาพโภชนาการสถานศึกษาพอเพียงดวยหลักการบริหารวงจรคุณภาพเดมมิ่ง)
8) นายสวาง จันทฤทธิ์ โรงเรียนบานควนเนียง สพป.สงขลา เขต ๒ (ผลงานดีเดนฯ คือ
1. รางวั ล สถานศึ กษาแบบอย า งการจั ด กิจ กรรมการเรีย นรูและการบริห ารจัด การตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ป 2558 3. สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงกวาระดับประเทศ 3 ปการศึกษาตอเนื่อง
ปการศึ กษา 2556 - 2558 การพั ฒ นางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการพั ฒ นาฐานการเรียนรูตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบานควนเนียง)
9) นายดุลยวิศ สมจิตต วิทยาลัยเทคนิคระนอง (ผลงานดีเดนฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2556 2. รางวัลชนะเลิศ หนวยมาตรฐาน
ดีเดน ขนาดกลางระดับชาติ ปการศึกษา 2556 3. รางวัลชนะเลิศ องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดกลาง
ระดับชาติ ป การศึกษา 2557 4. รางวัลเครื่องหมายเชิ ดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป 2557 การพั ฒ นางาน
ตามข อ ตกลง เรื่ อ ง โครงการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ พั ฒ นาองค ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห ง ประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิคระนอง)

___________________________

