
 
 
 

ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 
 
 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/๒๕๖3 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 14 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
จ านวน 4 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน. 
จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย และวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 6 ราย ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕52 จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 

1) นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม.เขต 5 (ผลงานวิชาการ 
คือ 1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ร่วมกับการใช้ค าถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Eqs) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเอกสารประกอบ 2. การพัฒนา 
ผลการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาใต้ ด้วยรูปแบบซิปปา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเอกสารประกอบ)  

2) นายประเสริฐ ภู่ถนนนอก โรงเรียนชุมพวงศึกษา จังหวัดนครราชสีมา สพม.เขต 31 
(ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม ส33203 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเอกสารประกอบ  
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคเพลงประกอบการเรียนประวัติศาสตร์สากล เรื่อง พัฒนาการ 
ยุโรปสมัยใหม่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเอกสารประกอบ)      

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายอรุณ ชุมทอง 
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานการวิจัย เรื่อง 
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพ่ือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน ระดับชั้นปีที่ 10 - 12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559)  
 
 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕56 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ได้แก่  
1) นางนิศากร อินผ่อง โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง สพป.น่าน เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2556 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจ าปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง  
การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะ)   
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2) นางเบญจวรรณ บุ้งทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2557 3. รางวัล 
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน (สาขาอาชีพ) ปี 2557 4. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ระดับชาติ การตัดเย็บชุดฝึกงานช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. ครั้งที่ 19 ประจ าปีการศึกษา 2552 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานอาชีพด้านผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี)   

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จ านวน 9 ราย ดังนี้ 
1. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

1) นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี (ผลงานทางวิชาการ 
คือ รายงานการพัฒนาแนวทางการบริหารการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-net) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี) 

2) นายไพฑูรย์ บัวสนิท สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร ) 

3) พันจ่าเอกพัฒน์ ผดุงญาติ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง (ผลงานทางวิชาการ คือ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงาน กศน. 
จังหวัดอ่างทอง)      

2. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 6 ราย ได้แก่    
1) นายพิเชษฐ์ นนท์พละ สพป.นครนายก (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการพัฒนา 

การบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก) 
2) นายชัชชัย ทับทิมอ่อน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล 

การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1) 
3) นายธวัช แซ่ฮ่ า สพม.เขต 5 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการประเมินโครงการ 

การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5) 

4) นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว สพป.พังงา (ผลงานทางวิชาการ คือ กระบวนการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (H-DLTV)) 

5) นายสุชิต ชมภูวงศ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3) 

6) นายธีระวัฒน์ วรรณนุช สพป.ตรัง เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพคุณธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1)         

     

    
                __________________________ 


