
 

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
 
 
 

   นายพินิจศักด์ิ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี ๕/๒๕๕9 เม่ือวันศุกร์ท่ี 2๗ พฤษภาคม ๒๕๕9 ได้มีมติอนุมัติ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ จํานวน 14 ราย ได้แก่ ครูเช่ียวชาญ 
จํานวน 8 ราย ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ จํานวน 1 ราย และผู้อํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน 5 ราย ดังน้ี     
 

                      หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 เล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ จํานวน 8 ราย ดังนี้ 
                    1. เล่ือนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ จํานวน 4 ราย ได้แก่  
                         1) นางสุธาทิพย์ เมฆพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร (ผลงานวิชาการ คือ 1. การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนร่วมกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 (3000-1520) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 พร้อมเอกสารประกอบ  
2. หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ (2000-1402) พร้อมเอกสารประกอบ) 
      2) นางแสงดาว ผมงาม โรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (ผลงานวิชาการ คือ 
1. รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการใช้เทคนิคการต้ังคําถามท่ีมีต่อทักษะการคิด และเจตคติต่อการเรียน เรื่อง  
ชมงานศิลป์ถ่ินเมืองสิงห์ รายวิชาเพ่ิมเติม ท้องถ่ินสิงห์บุรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
บางระจันวิทยา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเอกสารประกอบ  2. รายงานการสร้างและพัฒนา
หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง สิงห์บุรีศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม ท้องถ่ินสิงห์บุรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบางระจันวิทยา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเอกสารประกอบ)    
      3) นางจินตนา ชิณวงศ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานผลการพัฒนาด้านสังคม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “ครูจินตนาพาทํา”  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ สําหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับปฐมวัย โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดนครปฐม พร้อมเอกสารประกอบ  2. รายงานการถอดบทเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
สําหรับเด็กหูหนวก ตามแนวการศึกษาสําหรับเด็กหูหนวกตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ระดับอนุบาล โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2556) 
      4) นางเบญจพร สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 
(ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานวิจัยการพัฒนาความรู้ความสามารถการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ 
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  2. เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 6 เล่ม  3. รายงานการใช้นวัตกรรม เอกสารประกอบ 
การเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 5 
ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พร้อมเอกสารประกอบ) 
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 2. เล่ือนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ จํานวน 1 ราย ได้แก่ นางจันทรา ด่านคงรักษ์ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะ 
การวิเคราะห์ โดยใช้คู่มือฝึกอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการวิเคราะห์ พร้อมเอกสารประกอบ   
2. การพัฒนาคู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พร้อมเอกสารประกอบ)  
 3. เล่ือนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน 3 ราย ดังนี้  
      1) นายจงกล พิพิธภักดี วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด  2. รายงานการประเมินโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด) 
      2) นายวีระชัย ไตรศักด์ิ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (ผลงานวิชาการ คือ 1. สาเหตุและแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ปีการศึกษา 2556   
2. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา) 
      3) นางวิลาวัณย์ พรหมโส โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลําภู สพม. เขต 19 
(ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการปฏิบัติท่ีเป็นระบบ ส่งผลสู่ความเป็นเลิศ 
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 2. รายงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร)   
       

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕๕6 เล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ จํานวน 6 ราย ดังน้ี 
๑. เล่ือนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ จํานวน 4 ราย ได้แก่ 

               1) นางนิภาพรรณ พิพิทจันทร์ โรงเรียนเมืองไผ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4 - ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 62 ปีการศึกษา 2555  2. รางวัลการแปรรูปอาหาร ช่วงชั้นท่ี 2 
และเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” Our Best For Thailand วันท่ี 
20 - 25 เมษายน 2552 (นักเรียนได้รางวัลชนะเลิศ)  3. นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ประจําปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเมืองไผ่ โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน) 

 2) นางภาวิณี เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันกีฬากาบัดด้ี ประเภททีมหญิง ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 27 “อุตรดิตถ์เกมส์” ปี 2554  2. ผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศลําดับท่ี 1 การแข่งขัน
กีฬากาบัดด้ี ประเภทเยาวชนหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 26 “มะขามหวานเกมส์” ปี 2553  
3. ผู้ฝึกสอนดีเด่นรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬากาบัดด้ี ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 24 
“ดอกบัวเกมส์” ปี 2551 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกีฬากาบัดด้ี
ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี)                   
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    3) นายยินดี วรรณมณี โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 
(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลคุรุสภา เข็มทองคํา คุรุสภาสดุดี ประจําปี 2555 ประเภทครูผู้สอน  2. รางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจําปี 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  3. รางวัลเข็ม “คุรุสภาสดุดี” ประจําปี 2554 ประเภทครูผู้สอน การพัฒนางานตามข้อตกลง 
เรื่อง โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีดินแปลงท่ี 2 
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา หมู่ 3 ตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

 4) นางปราณี สาระคง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 
1. ครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ.) ประจําปี 2555  2. รางวัล
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2548  3. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา  
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2554  การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาการเขียน
เรียงความด้วยการต้ังคําถามและตอบคําถามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) 

2. เล่ือนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน 2 ราย ได้แก่  
 1) นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บํารุง สพป. ตาก เขต 2 

(ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2555  2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง” 2554 
3. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ของนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บํารุง) 

 2) นายจิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อําเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555  2. รางวัล “การจัดมุมหนังสือเพ่ือส่งเสริม
การอ่านดีเด่น” ปี  2554  3. รางวัล “คนดีศักด์ิศรีแห่ง สป.” ปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง 
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะท่ีมีชีวิต)  

  
  
 

____________________________ 


