
                              

 

ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ท่ี ๑๓ /2560 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท 
------------------------------------------------ 

     อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎ 
กระทรวงแบ่งส่วนราชการ มาตร๓๐(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงานแปลงนโยบายเป็นแนวทาง
และแผนปฏิบัติการก ากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ในกระทรวงศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด(กศจ.)เป็นองค์กรกลางในการ
บริหารการศึกษาจังหวัด จึงสมควรปรับปรุงเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลายโดยยกเลิกรูปแบบ แนวทาง การด าเนินงานของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับ
จังหวัดและศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย/ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหนังสือท่ี ศธ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๘๑ ลง
วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่องการจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดและศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะส่วนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และแนวทางปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้ใช้
แนวทางปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ แทน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาทขึ้น ประกอบด้วย   

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท 
๑. ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
๒. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

๓. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดชัยนาท 
๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม              ประธานกรรมการ 
๒. ประธานสหวิทยาเขตธรรมจักร  รองประธานกรรมการ 
๓. ประธานสหวิทยาเขตขุนสรรค์         รองประธานกรรมการ 
๔. นายธนิต  มณฑา ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ  
๕. นายองอาจ หล าอุบล ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ  
๖. นางนัยนา  นาคพรต ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                กรรมการ  
๗. นายสมพงษ์  สุวรัชชุพันธุ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์                 กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห ์                 กรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการโรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษด์ิ               กรรมการ 
๑๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา           กรรมการ  
๑๒. ผู้อ านวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์               กรรมการ 
๑๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม                กรรมการ 
๑๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา                กรรมการ  
๑๕. ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา              กรรมการ 



-๒- 
๑๖. ผู้อ านวยการโรงเรียนเนนิขามรัฐประชานุเคราะห์                กรรมการ  
๑๗. ผู้อ านวยการโรงเรียนบุนนาคพิทยาคม          กรรมการ  
๑๘. ผู้อ านวยการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม      กรรมการ  
๑๙. ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  กรรมการ  
๒๐. ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  องค์การบริหารส่วนจังหวัด         กรรมการ  
๒๑.  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิชัย       ส านักงานการประถมศึกษา     กรรมการ 
๒๒.  ผู้อ านวยการโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ ส านักงานการศึกษาเอกชน     กรรมการ 
๒๓.  นางชิวาภรณ์  รัตนศีล   ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕   กรรมการ 
๒๔.  นางศิริวรรณ  หอมรส  ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์  ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระ    กรรมการ 
๒๕.  นายสุจิณ  หร่ายลอย   ครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา    ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระ    กรรมการ 
๒๖.  ผู้อ านวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ   
๒๗. นายค ารณ  เอื้ออนุสรณ์        รองผู้อ านวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        
๒๘. นายวรวิทย์  วิจิตรญาณพล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        
๒๙. นางสาวพรรณนภา  โพธิ์หล า  ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีก าหนดไว้ในแนวทางการจัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุด
และเป็นผลดี ต่อทางราชการต่อไป  
 

        ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖  มกราคม พ.ศ. 2560 
                                     
       

                                               
            ( นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์) 
                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
 
 
 
  

  

 

 



 

ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ท่ี  ๑๓ /๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี 
……………………………………………… 

 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ มาตร๓๐(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงานแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ
แผนปฏิบัติการ ก ากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหารงานใน
กระทรวงศึกษาในส่วนภูมิภาคโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด(กศจ.) เป็นองค์กรกลางในกา ร
บริหารการศึกษาจังหวัด จึงสมควรปรับปรุงเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลายโดยยกเลิกรูปแบบ แนวทาง การด าเนินงานของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับ
จังหวัดและศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย/ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหนังสือท่ี ศธ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๘๑ ลง
วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่องการจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดและศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะส่วนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และแนวทางปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้ใช้
แนวทางปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ แทน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรีขึ้น ประกอบด้วย   
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดลพบุรี 
   ๑. คณะกรรมการศึกษาธิการภาค ๒ 
   ๒. ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
   ๓. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
   ๔. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 
   ๕. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 
 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดลพบุรี 
   ๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย      ประธานกรรมการ 
   ๒. ประธานสหวิทยาเขตวงศ์พระจันทร์      รองประธานกรรมการ 
   ๓. ประธานสหวิทยาเขตละโว้ธานี      รองประธานกรรมการ 
   ๔. ประธานสหวิทยาเขตป่าสักชลสทิธิ ์      รองประธานกรรมการ 
   ๕. นายเกษม สดงาม   ข้าราชการบ านาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ 
   ๖. พลตรีชนาธิป  บุญนาค  เสนาธิการประจ าผู้บัญชาการทหารบก 

 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)    กรรมการ 
   ๗. นายมานิต  เกตุสุข   ข้าราชการบ านาญ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ 
   ๘. นายสง่า  เชยประเสริฐ  ข้าราชการบ านาญ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ 
   ๙. นายสุวิทย์ พึ่งตน   ข้าราชการบ านาญ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ 
   ๑๐. ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา      กรรมการ 
        /๑๑.ผู้อ านวยการ... 



-๒- 
 

   ๑๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนพฒันานิคม กรรมการ 
   ๑๒. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม กรรมการ 
   ๑๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา กรรมการ 
   ๑๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา กรรมการ 
   ๑๕. ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการ 
   ๑๖. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการ 
   ๑๗. ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ กรรมการ 
   ๑๘. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา กรรมการ 
   ๑๙. ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กรรมการ 
   ๒๐. ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม กรรมการ 

๒๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการ 
๒๒. ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา กรรมการ 
๒๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา กรรมการ 
๒๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา กรรมการ 
๒๕. ผู้อ านวยการโรงเรียนยางรากวิทยา กรรมการ 
๒๖. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา กรรมการ 
๒๗. ผู้อ านวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร กรรมการ 
๒๘. ผู้อ านวยการโรงเรียนล าสนธิวิทยา กรรมการ 
๒๙. ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการ 
๓๐. ผู้อ านวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ  (ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี) เขต 1  กรรมการ 
๓๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี (ผู้แทนผู้บริหาร 

โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถิน่)  กรรมการ  
๓๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี (ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรมศิลปากร)  กรรมการ 
๓๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา    (ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน สังกัดโรงเรียนเอกชน)  กรรมการ  
๓๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    

(ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน สังกัดอุดมศึกษา) กรรมการ 
๓๕. ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศกึษาปานเลิศ (ผู้แทนผู้บริหารสังกัดการศึกษาพิเศษ) กรรมการ 
๓๖. นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์           ศึกษานิเทศก์ สพม.๕    กรรมการ 
๓๗. นายธวัชชัย  ชูตระกูล  ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  

(ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้) กรรมการ 
๓๘. นางประไพ  อ่อนสลุง                    ครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  
                                                  (ครูวิทยฐานะเช่ียวชาญ) กรรมการ 
๓๙. ผู้อ านวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
๔๐. รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารวิชาการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๑. นางกนกวรรณ  สร้อยค า  ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



-๓- 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีก าหนดไว้ในแนวทางการจัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุด
และเป็นผลดีต่อทางราชการ ต่อไป  

  

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

  ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐   
 

                                              

                                               
            ( นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์) 
                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

  
 
   

      
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              

 

ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ท่ี ๑๓ /2560 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 
------------------------------------------------ 

     อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎ 
กระทรวงแบ่งส่วนราชการ มาตร๓๐(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงานแปลงนโยบายเป็นแนวทาง
และแผนปฏิบัติการก ากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ในกระทรวงศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด(กศจ.)เป็นองค์กรกลางในการ
บริหารการศึกษาจังหวัด จึงสมควรปรับปรุงเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลายโดยยกเลิกรูปแบบ แนวทาง การด าเนินงานของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับ
จังหวัดและศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย/ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหนังสือท่ี ศธ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๘๑ ลง
วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่องการจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดและศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะส่วนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และแนวทางปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้ใช้
แนวทางปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ แทน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น ประกอบด้วย   
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 
๑. ศึกษาธิการภาค 2 
๒. ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  
๓. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

๔. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 
๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงห์บุรี                ประธานกรรมการ 
๒. ประธานสหวิทยาเขตถิ่นวีระชน  รองประธานกรรมการ 
๓. ประธานสหวิทยาเขตพระนอนจักรสีห์         รองประธานกรรมการ 
๔. นายบ าเหน็จ  บุษบงค์ ข้าราชการบ านาญ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ  
๕. นายมานิตย์  อิ่มอ่อง ข้าราชการบ านาญ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ  
๖. นางวัฒนา  คล่องดี ข้าราชการบ านาญ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ  
๗. ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา  กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการ 
๑๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการ  
๑๒. ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการ 
๑๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการ   



 
-๒- 

 
๑๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม     กรรมการ 
๑๕. นายไพทูรย์  พึ่งน้อย             ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม(ผู้บริหาร สพป.)   กรรมการ  
๑๖. นายไพศาล  จรุงพันธ์          รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล 4           กรรมการ  
                                                   (ผู้บริหารอปท.) 
๑๗. นางทัศนีย์  เอี่ยมละออ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนิทโมลีประทาน (ผู้บริหารเอกชน)    กรรมการ  
๑๘. พระครูสิริพรหมโสภิต อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติวัดพิกุลทองแผนกสามัญ     กรรมการ  
                                          (ผู้บริหารพระปริยัติ) 
๑๙. นางนันทพร  มั่นทัพ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯสพม. 5       กรรมการ  
๒๐. นายสินธุ  เอี่ยมอร่าม          ครูโรงเรียนสิงห์บุรี   (ผู้แทน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)                  กรรมการ  
๒๑. นายวิชาญ  การะเกตุ     ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  กรรมการและเลขานุการ   
๒๒. นางจิรัฐิติกาล  เจริญสลุง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสิงห์บุรี                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        
๒๓. นางจุฬาลัย  สระแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
                                                                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีก าหนดไว้ในแนวทางการจัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุด
และเป็นผลดี ต่อทางราชการต่อไป  
 

        ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. 2560 
                                     
      

                                               
            ( นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์) 
                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
                              

 

ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ท่ี ๑๓ /2560 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
------------------------------------------------ 

     อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎ 
กระทรวงแบ่งส่วนราชการ มาตร๓๐(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงานแปลงนโยบายเป็นแนวทาง
และแผนปฏิบัติการก ากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ในกระทรวงศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด(กศจ.)เป็นองค์กรกลางในการ
บริหารการศึกษาจังหวัด จึงสมควรปรับปรุงเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลายโดยยกเลิกรูปแบบ แนวทาง การด าเนินงานของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับ
จังหวัดและศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย/ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหนังสือท่ี ศธ๐๔๐๑๐/ว ๑๙๘๑ ลง
วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่องการจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดและศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะส่วนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และแนวทางปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้ใช้
แนวทางปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ แทน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทองขึ้น ประกอบด้วย   
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง  
๑. ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
๒. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

๓. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
1.  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง                                                           ประธานกรรมการ 
2.  ประธานสหวิทยาเขตเจ้าพระยา            รองประธานกรรมการ  
3.  ประธานสหวิทยาเขตอินทประมูล   รองประธานกรรมการ 
4.  นายโชคชัย  สิริภาพ           ข้าราชการบ านาญ   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5.  นายสุทรรศน์  ม่วงศรีจันทร์   ข้าราชการบ านาญ   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6.  นายเสถียร  วรภูมิ           ข้าราชการบ านาญ   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
7.  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ”  กรรมการ 
8.  ผู้อ านวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการ  
๙.  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา    กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธนิบูรณะ อ่างทอง กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ กรรมการ 
14. ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม              กรรมการ 



-๒- 
 
15.  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม              กรรมการ  
16.  ผู้อ านวยการโรงเรียนไผ่วงวิทยา กรรมการ 
17.  นายไพบูลย์   เพชรหงษ์          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง กรรมการ 
 18.  นายวิฑูรย์   พูนสวัสด์ิ    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง กรรมการ 
 19.  นายสมศักด์ิ  กลัดหอม     ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
 20.  นายประเสริฐ  เครือแก้ว            ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล  กรรมการ 
 21.  นางสุรีย์   มีลักษณะ                 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรรมการ 

       อ าเภอเมืองอ่างทอง  
 22.  นายไพบูลย์  นาคแก้ว               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระแกว้ กรรมการ                 
 23.  นายพิทักษ์   สุริยะ                  ศึกษานิเทศก์สพม.5 กรรมการ 
 24.  นายสมชาย   ขจรศักด์ิชัย          ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม (ผู้แทนครูเช่ียวชาญ) กรรมการ 
 25.  ว่าท่ี ร.ต. กิจสุเมธ  แก้วพรหม     ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”(ผู้แทนหน.กลุ่มสาระ) กรรมการ 
 26.  นายมงคล   บกสกุล                 ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”   กรรมการและเลขานุการ 
 27.  นายกษิดิ์เดช  พุ่มสาขา             ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 28.  นายสุเทพ   กรอบเพ็ชร            รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีก าหนดไว้ในแนวทางการจัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุด
และเป็นผลดี ต่อทางราชการต่อไป  
 

        ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖  มกราคม พ.ศ. 2560 
                                     

                                               
            ( นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์) 
                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
  
 
 
 
                                                        


