
 
 

ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 
 
 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/๒๕๖5 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๖5 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 14 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
จ านวน 1 ราย วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 9 ราย 
วิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย และวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ดังนี้   

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕52 จ านวน 11 ราย ดังนี้   
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวมาลี จิระธนวิทย์  

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานพัฒนา 
แบบฝึกทักษะการคิดค านวณเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ และเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
พร้อมเอกสารประกอบ 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ชุดสื่อประสม เรื่อง เชื้อเพลิง
ซากดึกด าบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเอกสารประกอบ)     

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์  
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบการบริหารโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี  
2. รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี)   

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 9 ราย ได้แก่  
1) นายเรวัตร แก้วทองมูล วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า (ผลงานทางวิชาการ คือ  

1. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 2. การประเมิน
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า)   

2) นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าพูน ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กพิเศษ พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานผลการบริหารงานบุคคล  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าพูน โดยการท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน พร้อมเอกสารประกอบ) 

3) นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ สพม.เขต 33  
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก  
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 2. รายงานการประเมิน  
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33)  

 
 



 
 

-2- 
 

4) นายสุภาพ เต็มรัตน์ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.เขต 12  
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคง 
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ าเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิ ศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 

5) นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ โรงเรียนทรัพย์ทวี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 (ผลงาน 
ทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทาง
พระราชด ารัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 2. การประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพ่ือชีวิตพอเพียง เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
ของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี)    

6) นางสุมนา ธิกุลวงษ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 (ผลงาน 
ทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้ CIPP Model) 

7) นางวิลาวัลย์ ปาลี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานกิจการนักเรียน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินโครงการ
โรงเรียนสุขภาวะนักเรียนประจ า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่) 

8) นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาตามแนวคิดประชารัฐ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารและจัดการศึกษา และประสิทธิผลของโรงเรียนบานหนองนาเวียง 2. การประเมินโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย DynEd (ไดเนท) ผ่านสื่อการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียน
บ้านหนองนาเวียง อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ) 

9) นายวสันต์ ปัญญา โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สพม.เขต 13 (ผลงานทางวิชาการ 
คือ 1. การพัฒนาครูโดยใช้ระบบการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง โรงเรียนเมืองกระบี่ ปีการศึกษา 2560 - 2561 
2. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco School) โรงเรียนเมืองกระบี่ 
ปีการศึกษา 2560 - 2561)           
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หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จ านวน 3 ราย ดังนี้   
1. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ได้แก่  

1) นายสมเจตน์ สวาศรี สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม) 

2) นายสนิท อาษาธง สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวล าภู (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานผลการประเมินความส าเร็จการด าเนินงานโครงการของส านักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวล าภู 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)    

2. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
นายวิเศษ เชยกระรินทร์ สพป.เชียงราย เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ของโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียง 
โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ)  

 

   
 

   
                    __________________________ 


