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เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/๒๕๖5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน ๒๕๖5 และครั้งที่ 10/2565  
เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ได้มมีติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 9 ราย ได้แก ่วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
จ านวน 1 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน.
จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย และวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
จ านวน 1 ราย ดังนี้   

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕52 จ านวน 3 ราย ดังนี้   
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวกชพร พุทธจักร 

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ  
1. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 
จังหวัดอุบลราชธานี 2. รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาในเขตพ้ืนที่บริการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี)        

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ได้แก่  
1) นายอดิศักดิ ์ชัชเวช วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(ผลงานทางวิชาการ คือ 1.  รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต พร้อมเอกสารประกอบ 2. กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต)     

2) นายบรรยงค์ วงศ์สกุล วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 2. รูปแบบการบริหารการจัด 
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับการสื่อสารในงานอาชีพของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์)      

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕56 จ านวน 3 ราย ดังนี้   
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ได้แก่  

1) นางเครือวัลย์ พนมหิรัญ โรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2558 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา  Youth Counselor : YC 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  3. รางวัลนักเรียน 
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นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2557 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตด้านการปรับตัวในกิจกรรมแนะแนว โดยใช้กระบวนการกลุ่มส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครขอนแก่น)    

2) นางลักขณา บัวช่วย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) จังหวัดขอนแก่น  
สพม. เขต 25 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด 
ประจ าปี 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจ าปี 2555 
3. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2552  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง “โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการ ลด เลิก  
เพ่ือลดแก๊สเรือนกระจก”)    

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายประยงค์ ศิริบุตร 
โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวล าภู เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัล “วัฒนคุณาธร”  
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านองค์กรที่ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปี 2554 2. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2555 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ  
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”  
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการคุณธรรม น าความรู้ คู่พอเพียง)   

 

หลักเกณฑ์ฯ ว 21/๒๕60 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่  
นางพาสุข เลิศพรประสพโชค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น (ผลงานทางวิชาการ คือ  
1. รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวโดยใช้สื่อประสมเพ่ือพัฒนาการคิด  
อย่างมีวิจารณญาณในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขอนแก่น
วิทยายน จังหวัดขอนแก่น พร้อมเอกสารประกอบ 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
ตามแนวคิดกระบวนการห้าขั้นตอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น พร้อมเอกสารประกอบ)  

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จ านวน 2 ราย ดังนี้   
1. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่  

นางมีนา กิติชานนท์ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดพะเยา (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการพัฒนา
ห้องสมุดประชาชนออนไลน์ในสังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดพะเยา)  

2. มีวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการบริหารโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม)  
 

 

                    __________________________ 


