ก.ค.ศ. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/๒๕๖3 เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน ๒๕๖3 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน 21 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
จานวน 7 ราย วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 4 ราย
วิทยฐานะผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด เชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย วิทยฐานะผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 6 ราย และผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ
จานวน 1 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕52 จานวน 12 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 6 ราย ได้แก่
1) นายศักดิ์ดา สิมเสมอ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
ชุดการสอนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัส วิชา 3102 - 2003 ด้วยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบัติ หลั กสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ
2. เอกสารประกอบการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 - 2005 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ)
2) นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสูง พร้อมเอกสารประกอบ
2. เอกสารประกอบการสอน วิชาโครงการ รหัสวิชา 3101 - 8501 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเอกสารประกอบ)
3) นางสาวจาเนียร พรหมรัตนพงศ์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรี ย นวิ ท ยาราษฎร์ รั ง สรรค์ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา 2. รายงานการใช้ ชุ ดฝึ กทั กษะการคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณ
กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สาระภู มิศ าสตร์ เรื่ อ ง ภัย ธรรมชาติใ นทวี ปเอเชี ย
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการตั้งคาถาม สาหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเอกสารประกอบ)
4) นายสมบัติ ชิวหา วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานผล
การพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102 - 2003) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
วิชาช่างอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 1 เล่ม พร้อมเอกสารประกอบ 2. หนังสือเรียน
วิ ชาโปรแกรมเอ็ นซี พื้ นฐาน รหั สวิ ชา 2102 - 2009 หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ พุ ทธศั กราช 2556
วิชาช่างอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ)

-25) นายพุทธ ธรรมสุนา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
และหาประสิ ทธิภ าพชุดการสอน วิช างานไฟฟ้ายานยนต์ รหั ส 3101 - 2104 สาขาวิช าเทคนิคเครื่องกล
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช 2557 ของส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
พร้ อ มเอกสารประกอบ 2. หนั ง สื อ เรี ย น วิ ช างานไฟฟ้ า รถยนต์ รหั ส วิ ช า 2101 - 2005 ตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมเอกสารประกอบ)
6) นายกัมปนาท บุญกัน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทากิจกรรมกลุ่ม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
วิชาปฐพีกลศาสตร์ รหัสวิชา 3106 - 2109 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง พร้อมเอกสารประกอบ 2. บทเรียนชุดโมดูลการเรียนรู้ วิช าการออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเอกสารประกอบ)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย ได้แก่
1) นางสาวปาริชาติ เภสัชชา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
สมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัค
ติวิสต์ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPDDONE พร้อมเอกสารประกอบ 2. การพัฒนาชุดนิเทศการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์เพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานผู้เรียน สาหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
พร้อมเอกสารประกอบ)
2) นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา สพป.กรุงเทพมหานคร (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนดีประจาตาบล โดยใช้ 8S’s Supervisory Model” พร้อมเอกสารประกอบ 2. การประเมิน
โครงการปฏิบั ติการวิจั ย ในชั้น เรี ย นเพื่อการพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช้ CIPPIEST Model พร้อมเอกสารประกอบ)
3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 4 ราย ได้แก่
1) นายวิเชียร ชุติมาสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1
(ผลงานทางวิช าการ คือ 1. การพัฒ นาสภาพแวดล้ อ มที่เ อื้อต่ อการจัด การเรีย นรู้ โรงเรีย นชิโ นรสวิทยาลั ย
2. รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย )
2) นายอานาท เหลือน้อย โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ
1. รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างรูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรีย นอนุบาลลานสัก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 2. รายงานการประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561)
3) นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
สภาพแวดล้ อมในสถานศึกษา วิทยาลั ย อาชี ว ศึกษาอุตรดิตถ์ 2. การพัฒ นาสมรรถนะหั ว หน้าสาขาวิช าของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์)

-34) นายโฉม บุญจันทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา (ผลงานทางวิชาการ คือ
1. การใช้กิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษา 2. การพัฒนางานฟาร์มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา)
หลั ก เกณฑ์ ฯ ว ๑3/๒๕56 เลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ย วชาญ จานวน 1 ราย ได้ แ ก่
นางเยาวมาศ ดิน ลานสกูล โรงเรี ย นหาดใหญ่ วิทยาลั ย 2 จัง หวัดสงขลา สพม.เขต 16 (ผลงานดีเ ด่นฯ คื อ
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจาปีการศึกษา 2556 3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึ กพระนามาภิไธย ย่อ สธ) ประจ าปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒ นาทักษะการแต่ง
โคลงสี่สุภาพด้วยเทคนิคการสอนแบบ STAD (Student Teams Achievement Division))
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จานวน 8 ราย ดังนี้
1. มี วิ ท ยฐานะผู้ อ านวยการส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด เชี่ ย วชาญ จ านวน 1 ราย ได้ แ ก่
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ สังกัดสานักงาน กศน. จังหวัด หนองคาย (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่มจ านวนผู้ เข้าสอบ การทดสอบปลายภาคของนักศึกษาในหลั กสู ตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย)
2. มีวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 6 ราย ได้แก่
1) นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้ 10 Step EQD Model)
2) นายเดือน ทองกุล สพป.จันทบุรี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ CHANTRA SMILE (จันทร์ยิ้ม) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1)
3) นายวันชัย บุญทอง สพป.ชลบุรี เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
4) นายสมหมาย เทียนสมใจ สพป.นครปฐม เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ ชุมชนวิชาชีพ
และเครือข่ายการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ก่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน)
5) นายยรรยงค์ เจริญศรี สพป.ราชบุรี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1)
6) นายโกมุท รุ ย อ่อน สพป.ยะลา เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3)

-43. มีวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ได้แก่
นายวิทยาศิลป์ สะอา สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการประเมิน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดยะลา โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model)

__________________________

