
 

 

ก.ค.ศ. อนุมัตใิห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

 
 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/๒๕๖5 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖5 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 11 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ราย วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ราย และวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน กศน.
จังหวัดเชี่ยวชาญ จ านวน 2 ราย ดังนี้   

 

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

1) นางณัชชา เตจะโสด โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน สพม.เขต 35 (ผลงานทางวิชาการ 
คือ 1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ง 30207 การน าเสนอด้วยสื่อประสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียบนเว็บ พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการพัฒนาทักษะการสร้างภาพยนตร์สั้น 
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมบนเว็บ เรื่องการสร้างสรรค์ สื่อประสม  
พร้อมเอกสารประกอบ)     

2) นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
และระบบสมองกลฝังตัว โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายวิชา
เทคโนโลยี 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเอกสารประกอบ 2. การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนโดยเน้นทักษะ
กระบวนการปฏิบัติร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พ้ืนฐานการสร้างหุ่นยนต์บังคับมือเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
รายวิชาหุ่นยนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พร้อมเอกสารประกอบ)     

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายพิทักษ์ เอ็นดู  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ  
1. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 2. รายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า)          

 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕56 จ านวน 6 ราย ดังนี้   
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย ได้แก่  

1) นางสาวสุรภี หนู เรียงสาย  โรงเรียนวัดป่าประดู่  จังหวัดระยอง สพม.เขต 18  
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย ย่อ สธ)  
ประจ าปีการศึกษา 2547 2. รางวัลครูผู้สอนดี เด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  
ประจ าปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี ประจ าปี 2556 
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การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ปีการศึกษา 2559 โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดป่าประดู่ 
จังหวัดระยอง)    

2) นายส าราญ ศรเลี่ยมทอง โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร สพม.เขต 41 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี 2556 2. รางวัล
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ปี 2555 3. รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น  
ปี 2550 4. รางวัลที่ 1 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 ปี 2549 การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์)  

3) นายภูษิต ผาสุก โรงเรียนแตลศิริวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สพม.เขต 33 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรี รัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ผลงาน Working woman used 
Referencing towel โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้ ปี 2556 2. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุที่เหลือใช้ผลงานโคมไฟดอกกันเกราจากเปลือกไข่ โครงการ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้ ปี 2557 3. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองคเ์จ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประเภทการน าวัสดุเหลือใช้
มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (up cycling) ผลงานชุดม้านั่ง Bench of leaves โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 
วัสดุที่เหลือใช้ ปี 2557 4. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน ประจ าปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนจากงาน
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น)    

 

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ราย ได้แก่  
1) นายไพฑูรย์ ทองมณี โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) สพป.สงขลา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ 

คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2555  
2. รางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2557 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ปี 2557 4. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางานตามข้อตกลง  
เรื่อง โครงงานคุณธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพผู้เรียน)    
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2) นายมานิตย์ เมธานุภาพ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก สพม.เขต 38 (ผลงาน
ดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 “สถานศึกษา
พอเพียง 2556” 3. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง  
เรื่อง โรงเรียนดีวิถีประชาธิปไตย)  

3) นายสันติ ทะเดช โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปี 2552 2. รางวัลสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 
“สถานศึกษาพอเพียง 2556” 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  
 

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

1) นายชินกร คะอังกุ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดอ านาจเจริญ (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานการพัฒนาการบริหารจัดการส่งเสริมการอ่านโดยใช้รูปแบบออนไลน์ของห้องสมุดประชาชนในสังกัด
ส านักงาน กศน. จังหวัดอ านาจเจริญ)  

2) นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร (ผลงานทางวิชาการ คือ 
รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ส านักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร)  
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