ก.ค.ศ. อนุมัติ ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ และรอง ผอ.เขตฯ
ชำนาญการพิเศษ
8 ส.ค. 2556

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมี
นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด จำนวน ๑๑ ราย ได้แก่
อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย
และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๘ ราย
หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๕/๒๕๔๘
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่
นางพิชญา นัยนิตย์ สถาบัน กศน. กรุงเทพมหานคร
(ผลงานทางวิชาการ คือ
๑. ศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา ในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร
พร้อมเอกสารประกอบ
๑) หลักสูตรพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุเพื่อดูแลเพื่อนผู้สูงอายุในชุมชน
๒) เรียนรู้คู่ความสุขสนุกกับการท่องเที่ยว
๓) สมุดบันทึกกิจกรรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
๒.รายงานการใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาคลื่นสมองด้วยดนตรีและคำพูดด้านบวก”
๓. ชุดฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาคลื่นสมองด้วยดนตรีและคำพูดด้านบวก”
๔. “การพัฒนาคลื่นสมองด้วยดนตรีและคำพูดด้านบวก”
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางจิตใจ
ของเด็กและเยาวชนชาย บ้านมุทิตา บ้านอุเบกขา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร )

หลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้
๑. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ได้แก่
๑) นางมนัญญา ลาหาญ โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. อำนาจเจริญ
(ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ครูดีในดวงใจ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) พ.ศ. ๒๕๕๔ )
๒) นางณิชยา รัศมี วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
(ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
๒. ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒
๓. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐
๔. รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๔๘ )
๒. วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๘ ราย ได้แก่
๑) นางยุพา ชิตมณี โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ สพป. สงขลา เขต ๒
(ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหาร (นักเรียนพิการเรียนร่วม) งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓
๒. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันดอกไม้สดมาลัยสองชาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ )
๒) นางลดารัตน์ สุขบุญ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต ๑
(ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวัลภาษาไทยดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี ๒๕๕๐
๓. รางวัลคุรุสดุดี พ.ศ. ๒๕๔๘ )
๓) นายชวรวย ภู่พุกก์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

(ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๔๗
(เครื่องไล่ฟองอากาศในครีมแต่งหน้าเค้ก)
๒. รางวัลเหรียญทองการประกวดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓)
๔) นายอนุสรณ์ จันทสุข โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต ๓๓
(ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. Certificate of Excellent Award (World Robot Olympiad ๒๐๐๖) ประเทศจีน
๒. Certificate of Excellent Award (World Robot Olympiad ๒๐๐๗) ประเทศไต้หวัน
๓. Certificate of Excellent Award (World Robot Olympiad ๒๐๐๙) ประเทศเกาหลีใต้ )
๕) นายสุรสิทธิ์ สุดประโคน โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) สพป. เพชรบุรี เขต ๒
(ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่น จากเศษวัสดุเหลือใช้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๒
๒. ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี ๒๕๕๓ )
๖) นางกานดา อานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต ๑๖
(ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. รางวัลที่ ๑ การแข่งขันวาดภาพตามคำบอก ระดับมัธยมศึกษาของสมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. ๒๕๕๒)
๒๕๕๔) )

๒. รางวัลชนะเลิศที่ ๑ แข่งขันตอบปัญหา Quiz Junior ในงานวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส (พ.ศ.

๗) นางสาวประนอม เจริญชนม์ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต ๒
(ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ครูฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง แข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒
๒. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง แข่งขันวาดภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ม.๑-ม.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๓
๓. ครูผู้ฝึกสอน รางวัลยอดเยี่ยม การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ม.๑-ม.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี ๒๕๕๒ )

๘) นายธนพร เชื้อวงศ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔
(ผลงานดีเด่นฯ คือ
๑. ผู้ฝึกสอนชนะเลิศเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๙ ปี หญิง การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภท ๗ คน
เพื่อทดสอบระบบการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ จังหวัดนครราชสีมา ถ้วย
“สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๕๕๐”
๒. ผู้ฝึกสอนนักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน ๑๙ ปี ดิวิชั่น ๒
การแข่งขันทรูวิชั่นส์รักบี้ฟุตบอล
ประเภท ๗ คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ๒๕๕๒
๓. รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงดีเด่น การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕๕๐ )

นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ ราย คือ
๑. นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก สพป. นครปฐม เขต ๒
๒. นายกีรติ แสงตะวัน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

ที่มา เว็บไซต์ ก.ค.ศ.

