ก.ค.ศ. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 12/๒๕๖3 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖3 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน 15 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
จานวน 6 ราย วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย วิทยฐานะรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาเชี่ ยวชาญ จ านวน 1 ราย และวิ ทยฐานะผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาเชี่ ยวชาญ
จานวน 6 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕52 จานวน 9 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 6 ราย ได้แก่
1) นางสาวพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ผลงานทางวิชาการ คือ
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
โสตศึกษาจั งหวัดขอนแก่น พร้ อมเอกสารประกอบ 2. การพัฒ นาสื่ อมัล ติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดารงชีวิ ต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น)
2) นายวิสุทธิ์ คงกัลป์ โรงเรียนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16 (ผลงานทางวิชาการ
คือ 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พร้ อมเอกสารประกอบ 2. ความสั มพันธ์ระหว่ างความสามารถในการให้ เหตุ ผล การจั ดการเรี ยนรู้ ที่เน้นผู้ เรี ยน
เป็ นส าคั ญ การรั บ รู้ ความสามารถของตนเองในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และแรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ควนเนียงวิทยา 3. หนังสือ Math League เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ที่ช่ว ยกระตุ้นการเรียนรู้ ของผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี และ CD-ROM ตัวอย่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมด้ว ยเทคนิค Math League วิช าคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4. หนังสือ MESUK Model รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สู่วิถีชีวิตประจาวันอย่างมีความสุข)
3) นางจุฬาภรณ์ บุญศรี โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 7 (ผลงานทางวิชาการ
คือ 1. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์แก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง
ร้อยละที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 4 สูตร 5 ขั้นตอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเอกสารประกอบ)

-24) นายภัท ร พงศ์กิ ตติ คุณ วิ ทยาลั ยเทคนิค นครศรีธ รรมราช (ผลงานทางวิช าการ คื อ
1. การพั ฒ นาชุ ดการสอนวิช างานนิ ว เมติ ก ส์ แ ละไฮดรอลิ ก ส์ เ บื้ อ งต้ น รหั ส วิ ช า 2100 - 1009 หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการควบคุมนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 2127 - 2105 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช พร้อมเอกสารประกอบ)
5) นายสุ ร ศั ก ดิ์ ยะกั น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ตาก (ผลงานทางวิ ช าการ คื อ 1. การพั ฒ นา
เครื่ องส่ องไฟรั ก ษาทารกแรกเกิ ด ภาวะตั ว เหลื อ งแบบประหยั ด รุ่ น 2 2. เอกสารประกอบการสอนวิ ช า
เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104 - 2106 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พร้อมเอกสารประกอบ)
6) นางเพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (ผลงานทางวิชาการ
คือ 1. การใช้ส ารสกัดพริกและจุลิน ทรีย์ที่มีประสิทธิภ าพ (อีเอ็ม) ที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย
พร้อมเอกสารประกอบ 2. หนังสือเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้า
2601 - 2004 พร้อมเอกสารประกอบ)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย ได้แก่
1) นายอานวย นวลจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. กลยุทธ์
การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พร้อมเอกสารประกอบ
2. การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร)
2) นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. นวัตกรรม
การขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 2. การประเมินโครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
โดยลดปัญหาการออกกลางคันของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย
ได้แก่ นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบการเสริมพลัง
อานาจครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 2. การประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 มีวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
จานวน 6 ราย ดังนี้
1) นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี สพป.กาแพงเพชร เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการบริหาร
โครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ด้วยกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2)

-32) นายปั ญญารั ฐฎน์ จั นทร์กอง สพป.อุดรธานี เขต 4 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การขับเคลื่อนโครงการการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4)
3) นายประสิทธิ์ อินวรรณา สพม.เขต 40 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานผลการพัฒนา
นโยบายและจุ ด เน้ น เพื่อขับ เคลื่ อนการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาสู่ การปฏิบัติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2562 2. รายงานผลการใช้นโยบายและจุดเน้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ปีการศึกษา 2562)
4) นายสมศัก ดิ์ ภูมิก อง สพป.เพชรบูร ณ์ เขต 3 (ผลงานทางวิช าการ คือ รายงานผล
การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3)
5) นายวิเศษ พลอาจทัน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานโครงการ
การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1)
6) นายสุเทพ ปาลสาร สพป.แพร่ เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) ด้วยกระบวนการ 5D ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2)

__________________________

