ก.ค.ศ. อนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
นายพิ นิ จศั กดิ์ สุ วรรณรั งค เลขาธิ การ ก.ค.ศ. เป ดเผยว าในการประชุ ม อ.ก.ค.ศ. วิ สามั ญเกี่ ยวกั บ
วิ ทยฐานะข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ครั้ งที่ 5/๒๕๖๐ เมื่ อวั น พุ ธที่ 28 มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐
ได มี มติ อนุ มั ติ ให ข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาเลื่ อนเป นวิ ทยฐานะเชี่ ยวชาญ จํ านวน 10 ราย
ได แก ครู เชี่ ยวชาญ จํ านวน 5 ราย ศึ กษานิ เทศก เชี่ ยวชาญ จํ านวน 2 ราย และผู อํ านวยการเชี่ ยวชาญ
จํานวน 3 ราย ดังนี้
หลักเกณฑฯ ว ๑7/๒๕๕2 จํานวน ๘ ราย ดังนี้
1. เลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย ไดแก
1) นายปราโมทย จามรเนียม วิทยาลัยเทคนิคอางทอง (ผลงานวิชาการ คือ 1. การสรางและ
หาประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน วิ ช าโลหะวิ ท ยาการเชื่ อ ม พร อ มเอกสารประกอบ
2. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการคํานวณในงานเชื่อม รหัสวิชา 3103 - 2203 พรอมเอกสารประกอบ)
2) นางสาวกุ ล รพี ศิ ว าพรรัก ษ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครราชสี ม า (ผลงานวิ ช าการ คื อ
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 - 2006
โดยใชการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสอดแทรก รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมสัมฤทธิ์ (STAD)
กับการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
รหั สวิชา 3204 - 2006 3. เอกสารประกอบการเรีย นการสอน วิชา เทคโนโลยีอิน เทอรเน็ ต รหั สวิช า
3204 - 2011 (ฉบับปรับปรุง) 4. รายงานการใชผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชา โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 - 2006 และวิชา เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต รหัสวิชา
3204 - 2011 5. เอกสารประกอบภาคผนวก ข. รายงานการใช ผ ลงานทางวิ ชาการ การประเมิ น ของ
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 รหั สวิชา 3204 - 2011 10. รายงานการประเมิน ความพึงพอใจ ของนักศึกษา
ระหวางการใชวิธีการสอนแบบ E - learning กับ วิธีการสอนแบบบรรยาย สําหรับรายวิชา โครงสรางขอมูล
และอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 - 2006 11. รายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางวิธีการ
จัดการเรียนรูโดยใชแผนผังทางปญญา (Mind Mapping) กับวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนแบบ STAD
สําหรับรายวิชา โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 - 2006)

-23) วาที่รอยโททวีป วงศชาลีกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36
(ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาชุดการสอนแบบประสบการณ (EBA) หนวยการเรียนรู เรื่อง ขาวคือชีวิต
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย พรอมเอกสารประกอบ 2. รายงานการวิจัยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-BOOK)
รายวิ ชาเทคโนโลยี การขยายพั น ธุ พื ช กลุ มสาระการเรี ยนรู การงานอาชี พและเทคโนโลยี สํ าหรั บ นั กเรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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. รายงานการวิ จั ยผลการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู แบบโครงงานในการปลู กผั กกาดหอมในระบบ การปลู กพื ชไร ดิ น
โดยใชสารละลายธาตุอาหารสูตรเวสโกและสูตรปุยกุยบุรี 2. เอกสารประกอบการเรียน วิชาปลูกพืชไรดิน
รหัสวิชา ง 30293 หนวยที่ 1 - 8 จํานวน ๘ เลม 3. รายงานผลการศึกษาการใชเอกสารประกอบการเรียน
วิชา การปลูกพืชไรดินรายวิชา ง 30293 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 เลม)
2. เลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย ไดแก
1) นางสาวธีติมา ถาวรรัตน สพป. สุราษฎรธานี เขต 1 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนา
รูป แบบการยกระดับ คุณ ภาพของสถานศึ กษาขั้นพื้น ฐานที่ไมรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมิ น
คุณภาพภายนอกรอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงาน
เขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึ กษาสุราษฎรธานี เขต 1 พรอมเอกสารประกอบ คือ คูมือการพัฒ นารูป แบบ
การยกระดับ คุณ ภาพของสถานศึกษาขั้น พื้นฐานที่ไมรับ รองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมิน คุณ ภาพ
ภายนอกรอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 2. รายงานผลการนิเทศแบบ Coaching เพื่อพัฒนาการประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาที่ ไม รั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษาสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุราษฎรธานี เขต 1)
2) นางมาลี พิ ณสาย สพป. สระแกว เขต 1 (ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานผลการวิจัย
และพัฒนาความสามารถครูผูสอนวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการนิเทศรวมใจพัฒนา
นําพาสูการสอนคิด พรอมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินโครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 พรอมเอกสารประกอบ)
3. เลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย ไดแก นายวิวัฒนไชย ศรีวิพัฒน
โรงเรี ย นบ านห ว ยกะป สพป. ชลบุ รี เขต 1 (ผลงานวิช าการ คื อ 1. รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมสร างสรรค
เพื่อพั ฒ นาทั กษะการอ าน การคิ ด การเขีย น และการส งเสริมนิ สั ย รักการอานของนั กเรีย นโดยใช กลยุท ธ
ภาคีเครือขาย โรงเรียนบานหวยกะป ปการศึกษา 2555 และปการศึกษา 2556 2. รายงานการประเมิน
โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานหวยกะป)

-3หลักเกณฑฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1) นายพนมศั ก ดิ์ ไชยธงยศ โรงเรี ย นคํ าเตยอุ ป ถั ม ภ จั งหวั ด นครพนม สพม. เขต 22
(ผลงานดีเดนฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป 2553 2. รางวัลเหรียญลูกเสือ
สดุ ดี ชั้ น ที่ 1 ป การศึ กษา 2554 - 2555 3. รางวัล สถานศึ กษาแบบอย างการจัด กิ จกรรมการเรีย นรู
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”
การพั ฒ นางานตามข อ ตกลง เรื่ อ ง โครงการพั ฒ นาฐานเรีย นรู เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สู โครงงานบู ร ณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
2) นายเดชชัย ดวงแสง โรงเรียนกันทรารมณ จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ผลงานดีเดนฯ คือ
1. รางวั ล สถานศึ ก ษาแบบอย า งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2556 2. รางวัลยอดเยี่ยม โครงการนามมีบุคริดดิ้งคลับ โรงเรียนรักการอาน
ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจําป 2555 3. รางวัลยอดเยี่ยม โครงการนามมีบุคริดดิ้งคลับ โรงเรียนรักการอาน
ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจําป 2557 4. รางวัลยอดเยี่ยม โครงการนามมีบุคริดดิ้งคลับ โรงเรียนรักการอาน
ยอดเยี่ ย ม ระดั บ ประเทศ ประจํ าป 2558 การพั ฒ นางานตามข อ ตกลง เรื่อ ง โรงเรี ยนส งเสริ มการอ าน
เพื่อพัฒนาการอานยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจําป 2558)

___________________________

