
 
 

 
ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 
 
 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/๒๕๖3 เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖3 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ จ านวน 10 ราย ได้แก ่วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย  
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 7 ราย 
และวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕52 จ านวน 8 ราย ดังนี้ 
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก ่นางสิริธิดา ศรีโภคา โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 

สพป.ชลบุรี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด ค าสอนของพระพุทธศาสนา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินโครงการน้อมน า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนวอนนภาศัพท์)    

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายไชยา ประพันธ์ศิริ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย) 

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 6 ราย ได้แก่ 
1) นายวันชัย ทันสมัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม.เขต 18 (ผลงานทางวิชาการ 

คือ 1. การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560 - 2561 2. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560 - 2561)   

2) นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม.เขต 20 
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้  
“การลดเวลาเรียน การเพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบญจภาคี ของโรงเรียนไชยวานวิทยา) 

3) นายอดุลย์ พิมพ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบ
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอากาศยาน 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 2. การประเมินโครงการการด าเนินงานของศาลาไหมไทย ในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น)  
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4) นายจรัส เล่ห์สิงห์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  
2. การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัย 
เทคนิคสระแก้ว) 

5) นายสุพล เชื่อมพงษ์ โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา สพม.เขต 31 (ผลงานทางวิชาการ 
คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR พร้อมเอกสารประกอบ  
2. รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ  
พร้อมเอกสารประกอบ) 

6) นายสุรเดช สมศรีโย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพหนองหานให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง  2. การประเมินโครงการชีววิถี 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี)        
 
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕56 เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่  
ว่าที่ร้อยตรีอับดุลรอแม การีอูมา โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป.ยะลา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2554 2. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน 
ประจ าปี 2555 3. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจ าปี 2556 การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามวิถีประชาธิปไตย)  
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ 
จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายปัญญา ศาสตรา สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดเลย (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2561) 

 
 

                __________________________ 


