




 
 

  

 

 ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/3707                                       สำนัก    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
                               เลขที่  ๑๙๗  หมู่ที่  ๒๐   ตำบลนอกเมือง   
                        อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐ 

       12  ตุลาคม  ๒๕๖3 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และวางแผน 
         การขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ที่ 404/๒๕๖3 
                       สั่ง ณ วันที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖3                                                   จำนวน ๑ ฉบับ 
                   ๒. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ                                                   จำนวน  ๑ ฉบับ 

             ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  จะดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพิ ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และวางแผนการขับเคลื ่อนนำนโยบายสู ่การปฏิบัติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  ระหว่างวันที่ 21 -23 ตุลาคม  2563   
ณ โรงแรมปร ิ ๊นซ ์พาเลซ  กร ุงเทพมหานคร  โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อ ให ้ผู้ร ่วมประช ุมร ับทราบนโยบาย  
ทิศทางการจ ัดการศ ึกษา การนำนโยบายและจ ุดเน ้นส ู ่การปฏ ิบ ัต ิ   และม ีส ่วนร ่วมระดมความคิดเห็น   
ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป้าประสงค์   
กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงานและสภาวการณ์ในปัจจุบัน  เพื ่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานสู ่การปฏิบัติของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด    

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  จึงขอเชิญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนหรือ 
ผู้รักษาการ(กรณีไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   รายละเอียดตามคำสั่งสิ่งที่ส่ง
มาพร้อมนี้  เข้าร่วมประชุม  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
จะรับผิดชอบค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก และจัดเตรียมพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุม  
(ข้ึนรถพร้อมกันหน้าโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  เวลา 21.30 น.)  โดยเบิกจากโครงการ  

       จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว 

 
               ขอแสดงความนับถือ 

                                                                       
                                                               (นายสำเริง  บุญโต)   
                                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓   

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๖๒๕  
โทรสาร ๐ ๔๔๗๑ ๓๔๖๕ 



 
คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

   ที ่  404 /๒๕๖3 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

  และวางแผนการขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

---------------------------------- 

 
     ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และวางแผนการขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   ระหว่างวันที่   21 – 23 ตุลาคม  2563   
ณ  โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ  กรุงเทพมหานคร  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ราชการ ประกอบด้วย 
   ๑.๑ นายสำเริง บุญโต    ผู้อำนวยการ สพม.๓๓            ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางปติมา  กาญจนากาศ  รอง ผอ.สพม.๓๓                          รองประธานกรรมการ 
    1.3 นายบุญชาย โชยรัมย ์  รอง ผอ.สพม.33                                         กรรมการ 
    1.4 นางสุเนตร ขวัญดำ                    รอง ผอ.สพม.33                                             กรรมการ 
    1.5 นายชวลิต เจนเจริญ          รอง ผอ.สพม.33                                         กรรมการ 
 ๑.6 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย               กรรมการ 
 ๑.7 ประธานเครือข่ายสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต             กรรมการ 
    ๑.8 ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์           กรรมการ 
 ๑.9 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน            กรรมการและเลขานุการ                                 
 ๑.10 นางจุไรภรณ์ สิริไสย       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑.11 นางปาณิศา นิเลิศรัมย์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีหน้าที่ ดำเนินการวางแผนการดำเนินการจัดประชุม ออกแบบ
กิจกรรม ออกแบบเครื่องมือ/ เอกสาร  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
และวางแผนการขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21 -23 ตุลาคม 2563 
ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ  กรุงเทพมหานคร ให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
   2.1 นายสำเริง  บุญโต  ผอ.สพม.33                           ประธานกรรมการ 
 ๒.2 นางปติมา  กาญจนากาศ  รองผอ.สพม.๓๓                 รองประธานกรรมการ             
    2.3 นายบุญชาย โชยรัมย ์  รอง ผอ.สพม.33                            กรรมการ 
    2.4 นางสุเนตร ขวัญดำ                    รอง ผอ.สพม.33                                กรรมการ 
    2.5 นายชวลิต เจนเจริญ          รอง ผอ.สพม.33                                         กรรมการ
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 ๒.6 นายสฤษดิ์  วิวาสุข ุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์          กรรมการ 
 ๒.7 นายมนัด    เทศทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา                   กรรมการ 
 ๒.8 นางกชพร  ธรรมวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา           กรรมการ 
 ๒.9 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา           กรรมการ 
 ๒.10 นายสุพิน   บุญเยี่ยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย          กรรมการ 
    2.11 นายวายุคล  จุลทศัน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา           กรรมการ 
    2.12 นายบุญเกิด กองสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา           กรรมการ 
    2.13 นายเพียว พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา          กรรมการ 
    2.14 นายรวิชญุฒม์   ทองแม้น  ศึกษานิเทศก์              กรรมการ 
 2.15 นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย ครูโรงเรียนสิรินธร      กรรมการ 
 2.15 นายวชัรพล  เที่ยงปา  ครูโรงเรียนตาเบาวิทยา      กรรมการ 
 ๒.๑5 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์          ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                         กรรมการและเลขานุการ  
 ๒.16 นางจุไรภรณ์ สิริไสย     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๒.17 นางปาณิศา นิเลิศรัมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะวิทยากร/วิทยากรประจำกลุ่ม  มีหน้าที่  ดำเนินการเป็นวิทยากร และวิทยากรประจำกลุ่ม 
   3.1 นายสำเริง  บุญโต  ผอ.สพม.33                           ประธานกรรมการ 
 3.2 นางปติมา  กาญจนากาศ  รองผอ.สพม.๓๓                 รองประธานกรรมการ 
    3.3 นายบุญชาย โชยรัมย ์  รอง ผอ.สพม.33                                          กรรมการ 
    3.4 นางสุเนตร ขวัญดำ                    รอง ผอ.สพม.33                                กรรมการ 
    3.5 นายชวลิต เจนเจริญ          รอง ผอ.สพม.33                                         กรรมการ 
 3.6 นายสฤษดิ์  วิวาสุข ุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์                     กรรมการ 
 3.7 นายมนัด    เทศทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา                   กรรมการ 
 3.8 นางกชพร  ธรรมวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา           กรรมการ 
 3.9 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา           กรรมการ 
 3.10 นายสุพิน   บุญเยี่ยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย          กรรมการ 
    3.11 นายวายุคล  จลุทัศน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา           กรรมการ 
    3.12 นายบุญเกิด กองสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา           กรรมการ 
    3.13 นายเพียว พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา          กรรมการ 
    3.14 นายรวิชญุฒม์   ทองแม้น  ศึกษานิเทศก์              กรรมการ 
 3.๑5 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์          ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                             กรรมการ     
 3.16 นางจุไรภรณ์ สิริไสย      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                      กรรมการ 
    3.17 นางปาณิศา นิเลิศรัมย์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                      กรรมการ 

4. คณะกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  มีหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมคิดร่วมจัดทำ
แผนปฏิบัติการ  วิเคราะห์สภาพปัญหาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา   ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม เงื่อนไขและภาพแห่งความสำเร็จที่ครอบคลุมภารกิจเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนอ่ืน ๆ และนโยบายระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564  ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ประกอบด้วย 
 4.1 นายสำเริง  บุญโต        ผอ.สพม.33            ประธานกรรมการ 
    4.2 นางปติมา  กาญจนากาศ         รอง ผอ.สพม.๓๓                     รองประธานกรรมการ 
 4.3 นายบุญชาย โชยรัมย์               รอง ผอ.สพม.33                           กรรมการ 
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    4.4 นางสุเนตร ขวัญดำ                  รอง ผอ.สพม.33             กรรมการ 
    4.5 นายชวลิต เจนเจริญ                 รอง ผอ.สพม.33                                                   กรรมการ 
    4.6 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย                                                                   กรรมการ 
 4.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด              กรรมการ 
    4.8 ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๓ ทุกคน                         กรรมการ 
 4.9 นายแสน  แหวนวงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.           กรรมการ 
 4.10 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.                     กรรมการ 
    4.11 นายสมชัย  นามสวา่ง  ผู้ทรงคณุวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.           กรรมการ 
 4.12 นางอุดมพร สิงห์ชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.           กรรมการ 
 4.13 นายบัญญัติ  สมชอบ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.                                       กรรมการ         
 4.๑4 นายจำลอง ผู้สมเก่า   ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 
 4.15 นายชูเดช  อำพันทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 4.๑5 นางวิไลวรรณ  เหมือนชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
    4.๑6 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี           ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
    4.๑7 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์       ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
 4.18 นายปริญญา  พุ่มไหม  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
    4.๑8 นางสาวพนมพร แก้วใส  รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย               กรรมการ 

4.๑9 นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพย์จันทร์     ครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม            กรรมการ
4.20 นายจรูญ ชัยยิ่ง   ครโูรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน                     กรรมการ 

 4.๒1 นางวีนัสชนันต์ รันทร      ครโูรงเรียนกระเทียมวิทยา                            กรรมการ 
    4.22 นางสุรีรัตน์ จุ้ยกระยาง         ครโูรงเรียนพญารามวิทยา            กรรมการ 
 4.23 นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ  ครโูรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย                  กรรมการ 
 4.24 นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงา      ครโูรงเรียนชุมพลวทิยาสรรค์             กรรมการ 
    4.25 นางสาววิภาพร แสวงสุข           ครโูรงเรียนจอมพระประชาสรรค์              กรรมการ 
 4.26 นางธิดารัตน์ พรมด ี   ครโูรงเรียนสุรวิทยาคาร             กรรมการ 
 4.27 นายยุทธภูมิ มีพรหมดี    ครโูรงเรียนประสาทวิทยาคาร              กรรมการ 
    4.28 นางสาวธรรมพร ฤทธิรณ ครโูรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์            กรรมการ 
 4.29 นางขวัญจิรา วงแหวน  ครโูรงเรียนสิรินธร            กรรมการ 
 4.30 นายธราดล บุญยาพงษ์   ครโูรงเรียนศีขรภูมิพิสัย                               กรรมการ 
    4.31 นายสุวชิิต  สมยิ่ง  ครูโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม           กรรมการ 
 4.32 นายชยานันต์ สงวนศร ี  พนักงานราชการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา                    กรรมการ 

4.33 นายสันติ ประภาสัย  ครโูรงเรียนพนมดงรักวิทยา           กรรมการ  
 4.33 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                         กรรมการและเลขานุการ    
    4.34 นางจุไรภรณ์ สิริไสย     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.35 นางปาณิศา นิเลิศรัมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม   
กำกับ ดูแล อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน อาหารเย็น สำหรับผู้เข้ารับการประชุม และประสานงาน 
ในระหว่างการดำเนินการประชุมฯ ประกอบด้วย 
 5.๑ นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                       ประธานกรรมการ 
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    5.2 นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ              รองประธานกรรมการ 

5.3 นางปฤษณา  อรรถเวทิน  ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี                กรรมการ 
 5.4 นางลัดดาวัลย์  ไชยยา  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน              กรรมการ 
    5.5 นางนุษย์นภา พิทยารักษ์   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                      กรรมการ 
    5.6 นางเพ็ชราพร  ขวัญใจ              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ            กรรมการ  
 5.7 นางลัคนา คณากรณ์  ศึกษานิเทศก์               กรรมการ 
 5.8 นางสาวธนาวดี พระเมเด   ศึกษานิเทศก์                กรรมการ 
 5.9 นางจิอาภา คนึงเพียร         ศึกษานิเทศก์                กรรมการ 
 5.10 นางจุไรภรณ์  สิริไสย         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ            กรรมการและเลขานุการ 
   5.11 นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
             

6. คณะกรรมการฝ่ายโสต บันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประสานในการติดตั้งควบคุมการกระจายเสียง  
การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน และจัดทำวีดีทัศน์นำเสนอภาพความสำเร็จขององค์กร  
บันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดการจัดกิจกรรมและนำเสนอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ประกอบด้วย 
 6.๑ นางพิชญ์สิณี  เจริญรัตน์   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
    6.๒ นายนคร  เจือจันทร์  นิติกรชำนาญการ                 กรรมการ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ ดำเนินการยืมเงินราชการ  ล้างหนี้เงินยืม  จัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมา  
และตรวจหลักฐานการเบิกจา่ยเงินโครงการ ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ ประกอบด้วย  
 7.๑ นายสุชาติ     คำบุญฐิติสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์         ประธานกรรมการ

7.2 นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                  รองประธานกรรมการ 
7.3 นางพิรญาณ์ ฆารไสว  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                กรรมการ 
7.4 นางจุไรภรณ์  สิริไสย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ           กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม  จัดเตรียมลำดับขั้นตอนในการประชุม 
 8.๑ นายพศิน บัวหุ่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา                  ประธานกรรมการ 
    8.2 นายวัชรา  สามาลย์           ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ                     กรรมการ 

8.๓ นายสดใส  กาพย์กลอน   ศึกษานิเทศก์               กรรมการ 
 8.4 นายนิวัติ ภัคภูรวิัฒน ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม                    กรรมการ 

8.5 นายประเสริฐ สันทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคาร             กรรมการและเลขานุการ 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  มีหน้าที ่ ตรวจสอบ ประสานงานผู้โดยสารประจำรถ  ดูแลความเรียบร้อย  
ตลอดการเดินทาง 
 คันที่ 1  (สพม.33 ก.ต.ป.น. ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู ) 
 1. นายชวลิต  เจนเจริญ       รอง ผอ.สพม.33                  หัวหน้า 
 2. นางจุไรภรณ์  สิรไสย       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ           คณะทำงาน

3. นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                    คณะทำงาน
คันที่ 2  (สหวิทยาเขต 1,3,5,7)  
1. นายอภินันท์ จันทเขต   ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร        หัวหน้า 

 2. นายวายุคล  จลุทัศน ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา            คณะทำงาน 
3. นายบุญเกิด กองสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา            คณะทำงาน 
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 คันที่ 3 (สหวิทยาเขต 2,4,6,8) 
 1. นายยรรยง วงค์คำจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี        หัวหน้า 
 2. นายเพียว พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา            คณะทำงาน 

3. นายยุทธศาสตร์  แก้วดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร            คณะทำงาน 

 

10. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที ่ มีหน้าที ่ ประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม ห้องพัก   
โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ  เพ่ือใช้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

10.1 นางปติมา  กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.33       ประธานกรรมการ 
10.2 นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                  รองประธานกรรมการ 
10.3 นางจุไรภรณ์  สิริไสย  นักวเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    กรรมการ 

 10.4 นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      กรรมการ 
10.6 นางนุษย์นภา พิทยารักษ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ              กรรมการ 

 10.7 นายผิน  จินดาศรี  พนักงานขับรถยนต์      กรรมการ 
 10.5 นางเพ็ชราพร  ขวัญใจ              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ   กรรมการกรรมการและเลขานุการ

   

11. คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล   มีหน้าที่  ออกแบบเครื่องมือประเมินผล จัดทำแบบสอบถามประเมินผล
โครงการฯ กับผู้เข้าร่วมประชุม  วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย 

11.1 นายมนัด  เทศทอง           ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา    ประธานกรรมการ 
11.2 นายพิจิตร  อตุตะโปน  ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ     
11.3 นางลัคนา คณากรณ์  ศึกษานิเทศก์            กรรมการ 
11.4 นางสาวธนาวดี พระเมเด  ศึกษานิเทศก์             กรรมการ 
11.5 นางจิอาภา คนึงเพียร         ศึกษานิเทศก์                    กรรมการ 
11.6 นางกชพร ธรรมวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา          กรรมการและเลขานุการ 

      

    ขอให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ เต็มความ สามารถ  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น  ให้รีบรายงานผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ทราบ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

    สั่ง ณ วันที่   25   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

                                                                                                      
                                                       (นายสำเริง  บุญโต) 
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
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