ก.ค.ศ. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษา ครั้ งที่ 4/๒๕๖3 เมื่ อวันพุ ธที่ 15 เมษายน ๒๕๖3 ได้ มี มติ อนุ มั ติ ให้ ข้ าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษามี และเลื่ อนเป็ นวิทยฐานะเชี่ ยวชาญ จ านวน 10 ราย ได้ แก่ วิ ทยฐานะครู เชี่ ยวชาญ
จานวน 7 ราย วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย และวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕52 จานวน 5 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 4 ราย ได้แก่
1) นางจิราวรรณ ปรีชา โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.เขต 12
(ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ตามรอยบาทพระศาสดา รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
จังหวัดนครศรีธ รรมราช พร้อมเอกสารประกอบ 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกความเป็นไทย
สาระประวัติ ศ าสตร์ รหั สวิชา ส 33101 รายวิชาสั งคมศึ กษา ศาสนา และวั ฒนธรรม ชั ้น มัธ ยมศึก ษาปีที ่ 6
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 12 เล่ม พร้อมเอกสารประกอบ)
2) นายอินทนง จันตา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 (ผลงานวิชาการ คือ
1. การเปรียบเทียบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย และวิธีสอน โดยใช้ห นังสือเรียน
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรีย นบ้ า นแก่ น วิ ท ยา
จังหวัดเชีย งราย พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
บ้านแก่นวิทยา อาเภอเชียงของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4)
3) นายประภาส พวงชื่น วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ผลงานวิชาการ คือ 1. การสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก็สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2. หนังสือเรียนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2101 - 2109 พร้อมเอกสารประกอบ)
4) นายสุรศักดิ์ เทพทอง วิทยาลัยเทคนิคตรัง (ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานการวิจัย เรื่อง
การพัฒนารูปแบบงานประติมากรรมภาพนูนต่าจากน้ายางธรรมชาติ 2. เอกสารประกอบการเรียน วิชาผลิตภัณฑ์
น้ายาง 2 รหัสวิชา 3122 - 2103 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3. รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาผลิตภัณฑ์
น้ายาง 2 รหัสวิชา 3122 - 2103 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พร้อมเอกสารประกอบ)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ได้แก่ นายกิตติ์ภูมิ คงศรี โรงเรียน
รัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้
KIDS-DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2559 - 2560 2. รายงานการประเมินโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียนรัตภูมิวิทยา โดยใช้กระบวนการชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning
Community) ปีการศึกษา 2560

-2หลักเกณฑ์ฯ ว ๑3/๒๕56 จานวน 4 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 3 ราย ได้แก่
1) นางอัญธิฌา มีวรรณ์ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สพม.เขต 34 (ผลงานดีเด่นฯ คือ
1. รางวัล ครูผู้ สอนดีเด่น ระดับ เขตพื้ น ที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทยดีเด่น
ประจาปี 2555 2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจาปี 2557
3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์)
2) นายสุ ร ชัย งามชื่น โรงเรียนบ้ านจอมพระ สพป.สุ รินทร์ เขต 1 (ผลงานดี เด่น ฯ คื อ
1. รางวัลคุรุสภา เข็มทองคา “คุรุสภาสดุดี” ประจาปี 2556 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2556
3. รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจาปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น การพัฒนางาน
ตามข้อตกลง เรื่อง “โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการสร้างหุ่นยนต์บังคับมือวิ่งเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5”)
3) นางสาวเยาวเรศ เอี่ยมใย โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ
คือ 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ชั้น ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ปี 2557 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้
แบบ Project - Based Learning : PBL เพื่อพัฒนาทักษะเพื่อการดารงชีวิตของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skills)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ได้แก่ นายอาบัส สาเหล็ม
โรงเรียนบ้านรามัน สพป.ยะลา เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจาปี 2556
2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2557 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2554”
การพัฒ นางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒ นานักเรียนโรงเรียนบ้านรามันด้านจิตอาสาด้วยกระบวนการ
ประชาธิปไตย)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 มี วิทยฐานะผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด เชี่ยวชาญ
จานวน 1 ราย ได้แก่ นายสุรสิทธิ์ สุดสาย สังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผล
การบริหารจัดการส่งเสริมการอ่าน โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในจังหวัดกระบี่)
__________________________

