ก.ค.ศ. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 13/๒๕๖3 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖3 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษามีและเลื่ อนเป็ นวิ ทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 8 ราย ได้ แก่ วิ ทยฐานะครู เชี่ ยวชาญ
จานวน 1 ราย วิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย
วิทยฐานะผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย และวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 3 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕52 จานวน 4 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ได้แก่ นายธิปดิ์ ภาสว่าง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น พร้อมเอกสารประกอบ
2. รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมเอกสารประกอบ)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 1 ราย ได้แก่ นางศุภรินทร์ พรมรินทร์
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สพม.เขต 36 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานการพัฒนา
รูปแบบการบริหารสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 2. รายงานการประเมิน
โครงการพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้ว ยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย)
3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย ได้แก่
1) นางวัล ลี ย์ อาศัย วิทยาลั ยการอาชีพบ้านตาก (ผลงานทางวิช าการ คือ 1. รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมชองชุมชน วิทยาลัยการอาชีพ บ้านตาก 2. การประเมิน
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)
2) นางสาวพวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง สานักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ
1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ และแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน ศูน ย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย อาเภอศรี ราชา จัง หวัด ชลบุ รี 2. รายงาน
การบริ ห ารแหล่ งเรี ย นรู้ เพื่ อจั ดการเรี ย นรู้ต ลอดชี วิต ศู นย์ การศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธ ยาศั ย
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมเอกสารประกอบ)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 จานวน 4 ราย ดังนี้
1. มี วิ ท ยฐานะผู้ อ านวยการส านั ก งาน กศน.จั งหวั ด เชี่ ย วชาญ จ านวน 1 ราย ได้ แ ก่
นายชาญชัย โพนกองเส็ง สังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี)

-22. มีวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 3 ราย ได้แก่
1) นายผดุงเกีย รติ รักษ์ว รโชติ สพป.ล าปาง เขต 2 (ผลงานทางวิช าการ คือ รายงาน
การส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 2)
2) นายประจักษ์ สีหราช สพม.เขต 35 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลาปาง - ลาพูน))
3) นายภิ ร มย์ จี น ธาดา สพป.ปั ต ตานี เขต 1 (ผลงานทางวิ ช าการ คื อ รายงานผล
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ด้ ว ยการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยใช้กระบวนการ PEECRMFR Model)

__________________________

