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   เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/๒๕๖3 เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน ๒๕๖3 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 21 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
จ านวน 7 ราย วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย 
วิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 6 ราย และผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ 
จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕52 จ านวน 12 ราย ดังนี้  
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 6 ราย ได้แก่  

1) นายศักดิ์ดา สิมเสมอ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา  
ชุดการสอนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102 - 2003 ด้วยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบัติ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ 
2. เอกสารประกอบการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 - 2005 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ) 

2) นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พร้อมเอกสารประกอบ  
2. เอกสารประกอบการสอน วิชาโครงการ รหัสวิชา 3101 - 8501 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเอกสารประกอบ) 

3) นางสาวจ าเนียร พรหมรัตนพงศ์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการตั้งค าถาม ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเอกสารประกอบ) 

4) นายสมบัติ ชิวหา วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานผล
การพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102 - 2003) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
วิชาช่างอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 1 เล่ม พร้อมเอกสารประกอบ 2. หนังสือเรียน
วิชาโปรแกรมเอ็นซีพ้ืนฐาน รหัสวิชา 2102 - 2009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  
วิชาช่างอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ)            
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5) นายพุทธ ธรรมสุนา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา 
และหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัส 3101 - 2104 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
พร้อมเอกสารประกอบ 2. หนังสือเรียน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101 - 2005 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พร้อมเอกสารประกอบ) 

6) นายกัมปนาท บุญกัน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการท ากิจกรรมกลุ่ม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
วิชาปฐพีกลศาสตร์ รหัสวิชา 3106 - 2109 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง พร้อมเอกสารประกอบ 2. บทเรียนชุดโมดูลการเรียนรู้ วิชาการออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเอกสารประกอบ)      

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ได้แก่  
1) นางสาวปาริชาติ เภสัชชา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา

สมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัค
ติวิสต์ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPDDON

E พร้อมเอกสารประกอบ 2. การพัฒนาชุดนิเทศการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์เพ่ือส่งเสริมความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียน ส าหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
พร้อมเอกสารประกอบ)      

2) นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา สพป.กรุงเทพมหานคร (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนดีประจ าต าบล โดยใช้ 8S’s Supervisory Model” พร้อมเอกสารประกอบ 2. การประเมิน
โครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช้ CIPPIEST Model พร้อมเอกสารประกอบ)      

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย ได้แก่  
1) นายวิเชียร ชุติมาสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 

(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  
2. รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย) 

2) นายอ านาท เหลือน้อย โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ 
1. รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ  
โรงเรียนอนุบาลลานสัก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 2. รายงานการประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561)  

3) นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 2. การพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าสาขาวิชาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์)        
    



  
 

-3- 
 

4) นายโฉม บุญจันทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา (ผลงานทางวิชาการ คือ  
1. การใช้กิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษา 2. การพัฒนางานฟาร์มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา)   

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕56 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่  
นางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16 (ผลงานดีเด่นฯ คือ  
1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามาภิไธย ย่อ สธ) ประจ าปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการแต่ง 
โคลงสี่สุภาพด้วยเทคนิคการสอนแบบ STAD (Student Teams Achievement Division))  

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จ านวน 8 ราย ดังนี้  
1. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่  

นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการบริหาร
จัดการเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้าสอบ การทดสอบปลายภาคของนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย)   

2. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 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) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1) 

3) นายวันชัย บุญทอง สพป.ชลบุรี เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน) 

4) นายสมหมาย เทียนสมใจ สพป.นครปฐม เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ ชุมชนวิชาชีพ
และเครือข่ายการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ก่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน) 

5) นายยรรยงค์ เจริญศรี สพป.ราชบุรี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1)    

6) นายโกมุท รุยอ่อน สพป.ยะลา เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบ 
การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนในสังกัดส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3)     
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3. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก ่

นายวิทยาศิลป์ สะอา สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการประเมิน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดยะลา โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model) 

 
 
 

                __________________________ 


