ก.ค.ศ. อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/๒๕๖3 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖3 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน 9 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
จานวน 3 ราย วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย และวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 4 ราย ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕52 จานวน 5 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จานวน 3 ราย ได้แก่
1) นายฉัตรทอง ใสแสง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊สเบื้องต้น เพื่อใช้ในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
(2100 - 1005) พร้อมเอกสารประกอบ 2. เอกสารประกอบการสอน วิชากระบวนการเชื่อม (2103 - 2008)
พร้อมเอกสารประกอบ)
2) นายสุริยนต์ ฉิ่งแก้ว วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา
2103 - 2005 พร้อมเอกสารประกอบ 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้ องต้น
รหัสวิชา 2100 - 1005 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พร้อมเอกสารประกอบ)
3) นายเปรม เพ็งยอด วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การสร้าง
และหาประสิ ทธิภ าพชุดฝึ ก ปฏิบั ติร ะบบฉีดเชื้ อเพลิ งอิ เล็ กทรอนิกส์ รถจั กรยานยนต์ พร้อ มเอกสารประกอบ
2. เอกสารประกอบการสอน วิช างานจั กรยานยนต์ รหั ส 2101 - 2102 จ านวน 13 หน่ ว ย หน่ว ยที่ 1
เครื่องมือที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ หน่วยที่ 2 เครื่องยนต์ หน่วยที่ 3.1 ระบบหล่อลื่ น หน่วยที่ 3.2 ระบบส่งกาลัง
หน่วยที่ 3.3 ระบบระบายความร้อน หน่วยที่ 4 ระบบน้ามันเชื้อเพลิง หน่วยที่ 5 ระบบจุดระเบิด หน่วยที่ 6
ระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ หน่ว ยที่ 7 ระบบฉีดเชื้อ เพลิงอิเล็กทรอนิก ส์ หน่ว ยที่ 8 โครงรถจัก รยานยนต์
หน่วยที่ 9 ระบบบังคับเลี้ยว หน่วยที่ 10 ระบบรองรับน้าหนัก หน่วยที่ 11 ระบบเบรก หน่วยที่ 12 งานล้อและยาง
รถจักรยานยนต์ หน่วยที่ 13 แก้ปัญหารถจักรยานยนต์ พร้อมเอกสารประกอบ)
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน 2 ราย ได้แก่
1) นางสาววนิดา ไหมพรม โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา (ผลงานทางวิชาการ คือ
1. การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรียนตะเครียะ
วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 - 2560 2. รายงานการประเมินโครงการพัฒ นาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรียนของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560)

-22) นายประมวล วิลาจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงาน
ผลการวิจัยและพัฒนา กลไกการขับ เคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานผลการประเมินโครงการขยายโอกาสทางวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ปีการศึกษา 2561)
หลักเกณฑ์ฯ ว ๑2/๒๕61 มีวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
จานวน 4 ราย ดังนี้
1) นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลาพูน เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบประกั นคุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2)
2) นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรับรองการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2)
3) นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา สพป.สระแก้ว เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน
ผลการดาเนินงานการบริหารตามแนวคิด SAKAEO เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 3 ต้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1)
4) นายกฤษ ละมู ล มอญ สพม.เขต 7 (ผลงานทางวิ ช าการ คื อ รายงานโครงการพั ฒ นา
นวัตกรรมการสอนสู่ความเป็นเลิศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 แบบออนไลน์)

__________________________

