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5. นายเจตนา  เมืองมูล  ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ            คณะท างาน 
6. นางกัญญา วัฒนถาวร  ข้าราชการบ านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ            คณะท างาน 
๗. นางกัญญา  แสงเจริญโรจน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์                    คณะท างาน 

      ช่วยปฏิบัติราชการสถาบันภาษาจีน  
๘. นายประโยชน์  คล้ายลักษณ ์ เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีช านาญงาน                    คณะท างาน 
      ช่วยปฏิบัติราชการสถาบันภาษาจีน  

  ๙. นางนัจรีภรณ์  ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ            คณะท างาน 
      ช่วยปฏิบัติราชการหน่วยศึกษานิเทศก์  

  1๐. นางสาวคนึง  เลื่อนชิด นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ                    คณะท างาน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
  1๑. นางสาวณัฐริน เจริญเกียรติบวร   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ                     คณะท างาน 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑  
  1๒. นางสาวภัททิยา สุปินะ ศึกษานิเทศกช์ านาญการ                     คณะท างาน

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  
 1๓. นายวีระเดช  มณีนพ            รองผู้อ านวยการช านาญการ โรงเรียนเมืองเลย          คณะท างาน 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 
 1๔. นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ            คณะท างาน 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 1๕. นางจีระภา  ธรรมน าศีล ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ                     คณะท างาน 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  
 1๖. นางอรอุมา  บวรศักดิ์  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ            คณะท างาน 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
 1๗. นายวีรวัฒน์  มงคลากร ศึกษานิเทศก์ ช่วยปฏิบัติราชการสถาบันภาษาจีน              คณะท างาน 
 1๘. นายณรงค์เดช  นามแก้ว ครูช านาญการ โรงเรียนพานพิทยาคม                    คณะท างาน 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 
 ๑๙. นางสาวละมัย กิติ  ครูช านาญการด ารงราษฎร์สงเคราะห์                    คณะท างาน 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 
         ๒๐. นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์   ครูช านาญการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี                    คณะท างาน 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 
         2๑. นางสาวณัฐฐะวีวรรณ  ปานวิลัย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ            คณะท างาน 
      ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ. 
         2๒. นายตฤณ  ก้านดอกไม้ ศึกษานิเทศกช์ านาญการ   คณะท างานและเลขานุการ
      ช่วยปฏิบัติราชการ สถาบันภาษาจีน               

2๓. นางสาวนพรัตน์  บรรเทากิจ พนักงานจ้างเหมาบริการ       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
2๔. นางสาวธนัชชา  ตุลยาทร พนักงานจ้างเหมาบริการ       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
2๕. นางสาวมาลินี  ศรีสมุทร พนักงานจ้างเหมาบริการ       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  มีหน้าที่  ด ำเนินกำรจัดประชุมปฏิบัติกำร จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน ก ำหนดกรอบโครงสร้ำง และภำรกิจ และคู่มือปฏิบัติงำนของศูนย์เครือข่ำยพัฒนำ                 
กำรเรียนกำรสอนภำษำจีน และ  จัดท ำมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนแบบทั่วไปและแบบเข้มข้น              
เพ่ือเป็นข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภำพที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำทุกแห่ง 
และใช้เป็นหลักเทียบเคียงส ำหรับกำรส่งเสริมและก ำกับดูแล กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และกำรประกันคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำ 

4. คณะท างาน บรรณำธิกำรเอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
                    กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๔ มีนำคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

1. นำยบุญเลิศ ค่อนสอำด ผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำจีน                     ประธำนคณะท ำงำน 
2. นำยอนันต์ พันนึก    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                    คณะท ำงำน 
      ประถมศึกษำหนองคำย เขต ๑ 
3. นำยภำสกร  พงษ์สิทธำกร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ            คณะท ำงำน 
4. นำยเจตนำ  เมืองมูล  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ            คณะท ำงำน 
5. นำยเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ            คณะท ำงำน 
6. นำงกัญญำ วัฒนถำวร  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ            คณะท ำงำน 
7. รองศำสตรำจำรย์ภำณุวัฒน์  ภักดีวงศ ์ มหำวิทยำลัยนเรศวร            คณะท ำงำน 

  8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สหัทยำ  สิทธิวิเศษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย           คณะท ำงำน                  
  9. นำงกัญญำ  แสงเจริญโรจน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุรำชประสิทธ์ิ           คณะท ำงำน 
       ช่วยปฏิบัติรำชกำรสถำบันภำษำจีน 
10. นำยวรเชษฐ์ จัทร์ภิรมย์          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลล ำพูน                               คณะท ำงำน 

      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำล ำพูน เขต 1 
        11. นำยบรรจงศักดิ์ สมส่วน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง                    คณะท ำงำน 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 
        ๑๒. นำงกฤติยำ โพธ์ิเสนำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำภูมีค ำธำตุ           คณะท ำงำน 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๑ 
        1๓. นำงนัจรีภรณ์  ทุมสงครำม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            คณะท ำงำน 

      ช่วยปฏิบัติรำชกำรหน่วยศึกษำนิเทศก์  
1๔. นำงสำวคนึง  เลื่อนชิด  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ           คณะท ำงำน 

      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต ๒   
1๕. นำงสำวณัฐริน เจริญเกียรติบวร ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ            คณะท ำงำน 

      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๑ 
1๖. นำงสดใส  ดุลยำ  ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำร                      คณะท ำงำน

      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๗ 
1๗. นำงสำวศิรินัคมน  ศิริมณีวัฒน์   ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำร                      คณะท ำงำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๗ 
1๘. นำงสำวสมปอง   โพธ์ิศรี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์”     คณะท ำงำน 

                                                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18         
 

          /1๙. นำยวีรวัฒน์… 

OBEC_AIO
Rectangle

OBEC_AIO
Typewriter
จันทร์ภิรมย์



OBEC_AIO
Rectangle


