
 
 

 
ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 
 
 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/๒๕๖3 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖3 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 9 ราย วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย วิทยฐานะ
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย และผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕52 จ านวน 10 ราย ดังน้ี  
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 8 ราย ได้แก่  

1) นายเสกสรร ศรียศ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานผลการพัฒนา
ชุดการสอนวิชากลศาสตร์เครื่องมือกล (2102 - 2006) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเอกสารประกอบ 
2. หนังสือเรียนวิชากรรมวิธีการผลิต รหัสวิชา 2102 - 2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3. คู่มือการใช้หนังสือเรียน 
วิชากรรมวิธีการผลิต รหัสวิชา 2102 - 2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4. รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน วิชากรรมวิธีการผลิต  
(2102 - 2007) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

2) ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (ผลงานทางวิชาการ คือ 
1. รายงานวิจัย เรื่อง การสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นรถยนต์  
2. ชุดการสอน วิชาการขับรถยนต์ (2101 - 2105) ตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชุดที่ 1 - 11 จ านวน 11 เล่ม พร้อมเอกสารประกอบ 

3) นางพรสวรรค์ ศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป.สุรินทร์ เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ 
1. รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เรื่อง หน้าที่พลเมือง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม   
พร้อมเอกสารประกอบ 2. การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ประเพณีสารทเดือนสิบ (แซนโฎนตา)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมเอกสารประกอบ) 

4) นายบุญลอ ประสารศรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การสร้าง
และหาประสิทธิภาพชุดทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104 - 2006 พร้อมเอกสารประกอบ  
2. รายงานการใช้หนังสือเรียนรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2109 พร้อมเอกสารประกอบ)   
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5) นายจักรินทร์ คงสิบ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท พร้อมเอกสารประกอบ 2. หนังสือเรียน วิชา โปรแกรม
เอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา 2102 - 2009 พร้อมเอกสารประกอบ)  

6) นายวิทย์ อ้นจร วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้า ตามแนวคิด Backward Design 2. ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า 
รหัสวิชา 2104 - 2004 ประกอบด้วย ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2004  (ส าหรับนักเรียน) 
ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 - 2004  (ส าหรับครู) พร้อมเอกสารประกอบ)   

7) นายสัญญา โพธ์ิวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
ชุดฝึกสมรรถนะงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม บอร์ด WD 81 - 84 วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 
2105 - 2111 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พร้อมเอกสารประกอบ 2. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรศัพท์สีจอ LCD LED พร้อมเอกสารประกอบ)  

8) นางสาวสุดาวัลย์ โสตะจินดา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รหัสวิชา ค 32101 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์โปรแกรม GSP ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมเอกสารประกอบ 
2. การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน รหัสวิชา ค 31102 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมเอกสารประกอบ)  

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางธนชพร ตั้งธรรมกุล 
สพม.เขต 16 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอน
เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินผลการนิเทศเพื่อส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ระดับช้ันเรียนของครูผู้สอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พร้อมเอกสารประกอบ)  

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายมาโนชฐ์ ลาภจิตร  
ส านักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ของครู กศน.  
โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ น าสู่การพัฒนาอาชีพชุมชน อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเอกสารประกอบ 2. การประเมินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับนักศึกษาคนพิการ 
สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา) 

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕56 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางอรชร ไกรราญ 
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ปี 2553 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระภาษาไทย ประจ าปี 2555 
3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย ย่อ สธ) ประจ าปี 2557 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง พัฒนาลายมือโดยใช้ “แบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อพัฒนาลายมือห้าเส้นส่ีช่องต้องบรรจง”  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)  
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หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จ านวน 2 ราย ดังน้ี  
1. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายนิรัช สามัคค ี

สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท (ผลงานทางวิชาการ คือ กลยุทธ์การบริหารพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเน่ือง
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันส าหรับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชนจังหวัดชัยนาท
ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท)  

2. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก ่
นายอามีน กะดะแซ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยใช้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561)        
 
 

                __________________________ 


