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 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปดเผยวาในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับ 

วิทยฐานะข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ครั้ งท่ี  5/๒๕๖๐ เม่ื อวันพุ ธท่ี  28 มิ ถุนายน ๒๕๖๐  

ได มีมติอนุ มัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะเช่ียวชาญ จํานวน 10 ราย  

ไดแก ครูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ราย ศึกษานิ เทศก เช่ียวชาญ จํานวน 2 ราย และผู อํานวยการเช่ียวชาญ  

จํานวน 3 ราย ดังนี้  
 

หลักเกณฑฯ ว ๑7/๒๕๕2 จํานวน ๘ ราย ดังนี้   
 

1. เล่ือนเปนวิทยฐานะครเูช่ียวชาญ จํานวน 2 ราย ไดแก  

1) นายปราโมทย จามรเนียม วิทยาลัยเทคนิคอางทอง (ผลงานวิชาการ คือ 1. การสรางและ

หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาโลหะวิทยาการเชื่อม พรอมเอกสารประกอบ  

2. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการคํานวณในงานเชื่อม รหัสวิชา 3103 - 2203 พรอมเอกสารประกอบ) 

2) นางสาวกุลรพี ศิวาพรรักษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (ผลงานวิชาการ คือ  

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 - 2006 

โดยใชการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสอดแทรก รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมสัมฤทธิ์ (STAD) 

กับการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

รหัสวิชา 3204 - 2006  3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต รหัสวิชา 

3204 - 2011 (ฉบับปรับปรุง) 4. รายงานการใชผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

วิชา โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 - 2006 และวิชา เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต รหัสวิชา 

3204 - 2011 5. เอกสารประกอบภาคผนวก ข. รายงานการใชผลงานทางวิชาการ การประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญตอการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน สําหรับรายวิชา โครงสรางขอมูล 

และอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 - 2006 6. แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน วิชา โครงสราง

ขอมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 - 2006 7. คูมือครู วิชา โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 

3204 - 2006 8. หนังสือเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 3204 - 2001 9. หนังสือเรียนวิชา 

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต รหัสวิชา 3204 - 2011 10. รายงานการประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษา

ระหวางการใชวิธีการสอนแบบ E - learning กับ วิธีการสอนแบบบรรยาย สําหรับรายวิชา โครงสรางขอมูล

และอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 - 2006 11. รายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางวิธีการ

จัดการเรียนรูโดยใชแผนผังทางปญญา (Mind Mapping) กับวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนแบบ STAD 

สําหรับรายวิชา โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 - 2006) 
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3) วาท่ีรอยโททวีป วงศชาลีกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 

(ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาชุดการสอนแบบประสบการณ (EBA) หนวยการเรียนรู เรื่อง ขาวคือชีวิต 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย เชียงราย พรอมเอกสารประกอบ 2. รายงานการวิจัยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-BOOK) 

รายวิชาเทคโนโลยีการขยายพันธุพืช กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พรอมเอกสารประกอบ)  

4) นายสมภพ จงจิตตโพธา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาชุดฝกทักษะ

การออกแบบและการสรางสรรคลวดลายไทยดวยเทคนิคการสะทอนกระจกเงา 2. เอกสารประกอบการสอน 

วิชาองคประกอบศิลป รหัสวิชา 2300 - 1004 พรอมเอกสารประกอบ) 

5) นางพัชรี คล้ําจิต โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ สพม. เขต 10 (ผลงานวิชาการ คือ 

1. รายงานการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในการปลูกผักกาดหอมในระบบ การปลูกพืชไรดิน 

โดยใชสารละลายธาตุอาหารสูตรเวสโกและสูตรปุยกุยบุรี  2. เอกสารประกอบการเรียน วิชาปลูกพืชไรดิน 

รหัสวิชา ง 30293 หนวยท่ี 1 - 8 จํานวน ๘ เลม  3. รายงานผลการศึกษาการใชเอกสารประกอบการเรียน 

วิชา การปลูกพืชไรดินรายวิชา ง 30293 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 1 เลม)    
 

2. เล่ือนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ จํานวน 2 ราย ไดแก  

    1) นางสาวธีติมา ถาวรรัตน สพป. สุราษฎรธานี เขต 1 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนา

รูปแบบการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไมรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 พรอมเอกสารประกอบ คือ คูมือการพัฒนารูปแบบ 

การยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไมรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  2. รายงานผลการนิเทศแบบ Coaching เพ่ือพัฒนาการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีไมรับรองมาตรฐานการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1)  

2) นางมาลี พิณสาย สพป. สระแกว เขต 1 (ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานผลการวิจัย 

และพัฒนาความสามารถครูผูสอนวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการนิเทศรวมใจพัฒนา 

นําพาสูการสอนคิด พรอมเอกสารประกอบ  2. รายงานการประเมินโครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 พรอมเอกสารประกอบ) 
 

3. เล่ือนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน 1 ราย ไดแก นายวิวัฒนไชย ศรีวิพัฒน 

โรงเรียนบานหวยกะป สพป. ชลบุรี เขต 1 (ผลงานวิชาการ คือ 1. รูปแบบการจัดกิจกรรมสรางสรรค  

เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การคิด การเขียน และการสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโดยใชกลยุทธ 

ภาคีเครือขาย โรงเรียนบานหวยกะป ปการศึกษา 2555 และปการศึกษา 2556  2. รายงานการประเมิน

โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนบานหวยกะป) 
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หลักเกณฑฯ ว ๑๓/๒๕๕๖  เล่ือนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน  2 ราย ดังนี้   
 

1) นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ  โรงเรียนคําเตยอุปถัมภ จังหวัดนครพนม สพม. เขต 22  

(ผลงานดีเดนฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป 2553  2. รางวัลเหรียญลูกเสือ

สดุดี ชั้นท่ี 1 ปการศึกษา 2554 - 2555  3. รางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”

การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สูโครงงานบูรณาการ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

2) นายเดชชัย ดวงแสง โรงเรียนกันทรารมณ จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ผลงานดีเดนฯ คือ 

1. รางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2556  2. รางวัลยอดเยี่ยม โครงการนามมีบุคริดดิ้งคลับ โรงเรียนรักการอาน

ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจําป 2555  3. รางวัลยอดเยี่ยม โครงการนามมีบุคริดดิ้งคลับ โรงเรียนรักการอาน

ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจําป 2557  4. รางวัลยอดเยี่ยม โครงการนามมีบุคริดดิ้งคลับ โรงเรียนรักการอาน

ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจําป 2558 การพัฒนางานตามขอตกลง เรื่อง โรงเรียนสงเสริมการอาน 

เพ่ือพัฒนาการอานยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจําป 2558)    
 

                    

 

___________________________ 


