ที่ ศธ 04044/1681

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 2 หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะดะ
อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย 57250
4 พฤษภำคม 2560

เรื่อง

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำผู้ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ

เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อดังแนบ
อ้ำงถึง หนังสือ สพป.เชียงรำย เขต 2 ที่ ศธ 04044/ว 1502 ลว. 12 เมษำยน 2560
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ตำรำงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
2. บัญชีรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม

จำนวน
จำนวน

1
1

ชุด
ชุด

ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 จะประชุมเชิงปฏิบัติกำร
กำรพัฒนำผู้ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ในวันที่ 8 พฤษภำคม 2560 เวลำ 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้ องประชุมสุน ทรำภิร มย์ ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 เพื่อพัฒ นำเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสำหรับเป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและเป็นคณะกรรมกำร
ติดตำมนโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
(2 สค.ชร. 2) ของศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและได้ให้ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้
จัดส่งรำยชื่อมำแล้วตำมหนังสือที่อ้ำงถึงนั้น
บัดนี้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 จึงแจ้งให้ผู้มีรำยชื่อตำม
บัญชีรำยชื่อเข้ำร่วมประชุมตำมกำหนดกำรดังกล่ำวข้ำงต้น
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและเข้ำร่วมประชุม
ขอแสดงควำมนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
โทร 053-739133 ต่อ 21,22 มือถือ 088-259-1174
อีเมล์ nitescr2008@gmail.com

ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
การพัฒนาผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม สุนทราภิรมย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.00 น.
เวลา 09.30 น.
เวลา 10.30 น.
เวลา 11.00 น.
เวลา 12.00 น.
เวลา 13.00 น.
เวลา 14.30 น.
เวลา 15.00 น.

รำยงำนตัวและรับเอกสำรประกอบกำรประชุม
พิธีเปิดกำรอบรม และบรรยำยพิเศษ
โดย ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
โดย นำงประนอม จรเกตุ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำจั่น สพป.เชียงรำย เขต 2
และคณะ
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
บทบำทหน้ำที่และคุณลักษณะของผู้ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
โดย นำงพรมเมือง เทวตำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงรำย เขต 2 และคณะ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
กำรกำกับติดตำมนโยบำยโดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ( อ.กตปน.)
โดย นำงสำวพรทิพำ พุทธวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.เชียงรำย เขต 2 และคณะ
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยพัฒนำคุณภำพ สพป.เชียงรำย เขต 2(2 สค.ชร.2)
โดย นำยบัณฑิต ไชยวงค์ ศึกษนิเทศก์ สพป.เชียงรำย เขต 2 และคณะ

หมายเหตุ ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม สุนทราภิรมย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ สกุล
นายไพโรจน์ ยะจอม
จ.ส.อ.สมจิตร หวายคา
นายสมเกียรติ ไชยะ
นายชัชวาล ปัญญาไชย
นายระพิพงษ์ ไชยลังกา
นายถวิล สุริยะ
นายทิวา สุริยะ
นางรุ่งจิต ลือยศ
นายสุริยัน ยารวง
นายชาญวิทย์ ออมสิน
นายกวงจักร จันต๊ะคาด
นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน
นายชัย สันกว๊าน
นายธวัท ธรรมสิทธิ์
นางทองพูน ปัญจมา
นายสมศาสตร์ เรือนแก้ว
นางสาวอภิญญา ถาแก้ว
นายธาดา ยาวังเสน
นายไชยา วงค์เวียน
นายอภิสิทธิ์ ดารงไทย
นายธวัช อินทรจักร์
นายสมพจน์ อินทจักร์
นายสมพร กันทา
นายเชษฐ์สาทร อินทา
นางสาวลาภิสรา ภูวุฒิ
นายสมัย อิ่มอก
นายสุพจน์ สันมณีวรรณ
นายทรงชัย ดาสา

โรงเรียน
ห้วยส้านยาววิทยา
บ้านดงมะดะ
บ้านโป่งมอญ
บ้านท่ามะโอ
โป่งแพร่วิทยา
บ้านวังวิทยา
บ้านป่าแงะ
บ้านใหม่ใต้
บ้านสักพัฒนา
บ้านแม่พุง
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
บ้านป่าบง
บ้านโป่งแดง
สันกลางวิทยา
บ้านเจริญเมือง
บ้านศาลา
พานพสกสวัสดิ์
บ้านเหมืองง่า
ริมวัง 2
ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
บ้านป่าแดงงาม
บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
บ้านแม่สันหนองควาย
บ้านแม่แก้วใต้
บ้านป่าคา
บ้านฝั่งตื้น

อาเภอ

แม่ลาว
แม่ลาว
แม่ลาว
แม่ลาว
แม่ลาว
ป่าแดด
ป่าแดด
ป่าแดด
ป่าแดด
ป่าแดด
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
พาน
อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68 ) พาน
ทานตะวันวิทยา
พาน

ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม สุนทราภิรมย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ชื่อ สกุล
โรงเรียน
อาเภอ
นายสฤษดิ์ ตาคา
ปูแกง(อินทราราษฏร์อุปถัมม์) พาน
นายนิคม ฟองจันทร์
บ้านม่วงคา
พาน
นายเฐนก เป็งขวัญ
บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
แม่สรวย
นายจานงค์ สมควร
อนุบาลแม่สรวย
แม่สรวย
นายบุดินทร์ ศรีเงิน
บ้านแม่ตาช้าง
แม่สรวย
นายมนตรี นวลจีน
บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)
แม่สรวย
นายสงคราม มังคะละ
บ้านห้วยหญ้าไซ
แม่สรวย
นายนิเรก หอมรส
เวียงผาวิทยา
แม่สรวย
นายเดชา ประชุม
บ้านปางอ้อย
แม่สรวย
นายอุดม บุญทา
บ้านห้วยเฮี้ย
แม่สรวย
นายบัญชร เตปินยะ
บ้านแม่ยางมิ้น
แม่สรวย
ดร.บุญยืน ทูปแป้น
ป่าเมี่ยงแม่พริก
แม่สรวย
นายดาริ สุริยา
บ้านดินดา
แม่สรวย
นายปกาศิต อนุกูล
บ้านห้วยหมอเฒ่า
แม่สรวย
นายปฐมทัศน์ อวดห้าว
บ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์)
แม่สรวย
นางศิริรัตน์ เขื่อนข่าย
บ้านปางหลวง
แม่สรวย
นางณัฐรภา สุภาอินทร์
บ้านป่าตึงงาม
แม่สรวย
นายสหัส พรหมขัติแก้ว
ดอยเวียงวิทยา
แม่สรวย
นางสาวนฤมล เกิดมูล
บ้านทุ่งพร้าว
แม่สรวย
นายอาพล โทอรัญ
บ้านห้วยมะซาง
แม่สรวย
นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
บ้านโป่งกลางน้าประชาสรรค์ แม่สรวย
นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
บ้านมังกาล่า
แม่สรวย
นายวิโรจน์ มหาวรรณ
อนุบาลเวียงป่าเป้า
เวียงป่าเป้า
นายสงกรานต์ พรมมินทร์
ดอยเวียงผาพิทยา
เวียงป่าเป้า
นายสนิท สายปินตา
บ้านโป่งนก
เวียงป่าเป้า
นายบุญธรรม บุญมา
บ้านทุ่งห้าฯ
เวียงป่าเป้า
นายอุดร สมฤทธิ์
บ้านเด่นศาลา
เวียงป่าเป้า
นายชูชาติ ชัยศรี
บ้านฮ่างต่า
เวียงป่าเป้า

ที่
57
58
59
60
61
62
63
64
65

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม สุนทราภิรมย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ชื่อ สกุล
โรงเรียน
อาเภอ
นายอิ่นคา ใจกันทะ
บ้านโป่งเทวี
เวียงป่าเป้า
นายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก
บ้านสันมะเค็ดฯ
เวียงป่าเป้า
นางปรานอม จรเกตุ
บ้านป่าจั่น
เวียงป่าเป้า
นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
ป่างิ้ววิทยา
เวียงป่าเป้า
นายทวี กันทะ
อนุบาลแม่ขะจาน
เวียงป่าเป้า
ไทยรัฐวิทยา 32 ( บ้านสาขันหอม )
นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์
เวียงป่าเป้า
นายบุญช่วย เหมยคา
โป่งน้าร้อนวิทยา
เวียงป่าเป้า
นายสะอาด คารินทร์
บ้านห้วยโป่ง
เวียงป่าเป้า
นายจรูญ ปาต๊ะ
บ้านเมืองน้อย
เวียงป่าเป้า

