
 
รายงานผลการด าเนินงาน 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

......................................... 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
ซึ่งคณะกรรมการ/คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา นายกสมาคมฯ/ประธานชมรมครูทุกอ าเภอ เป็น
ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูฯ ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน บุคลากร
ผู้รับผิดชอบโครงการทุกกลุ่ม ได้ด าเนินการตามขั้นตอนเริ่มจากศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ทบทวน กลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อปรับแผนงาน/งาน/
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย   ผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม จ าท ารายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามาร่วมวิพากษ์แผนปฏิบัติการ และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 

 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ที ่508/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

...................................................... 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีภารกิจในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   
 ดังนี้ เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ให้การขับเคลื่อนนโยบาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเพ่ือให้
โรงเรียนในสังกัดมีแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในระดับโรงเรียน  ตลอดจนการมีกระบวนการ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงตั้งตั้งคณะกรรการวิพากษ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการให้มีความสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์/
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้งให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 

1. นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1        ประธานกรรมการ 

2. นายสมหวง  ขุนพรหม            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                   ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1         รองประธานกรรมการ 

   3. นางกันยมาส  ชูจีน               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                   ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                         กรรมการ 

                      4. นางกันยมาส  ชูจีน               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                   ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                         กรรมการ 

                            4. ประธานชมรม/นายกสมาคมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 4 อ าเภอ      กรรมการ 
                      5. นางสาวปิยะกุล  อรรถวุฒิกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง      กรรมการ 
                      6. นายพีระ  รวดเร็ว      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองหอย      กรรมการ 
                      7. นายธงชัย  แสงโพลง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านในล็อค                      กรรมการ 
                      8. นายจเร  พวงเดช     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน                   กรรมการ 
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  9. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
            10. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ     ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                 
 11. นางเกตุแก้ว  อัตตะ             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ            กรรมการ                                                                                

                                                                                    และผู้ช่วยเลขานกุาร     

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิด 

ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

สั่ง  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.2563 
                                                            

 
(นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มีการกระจายอ านาจในการบรหิารงานในระดบัศนูย ์เปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มารว่มบรหิารงาน 4 ดา้น 

 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน 

.................................................... 
  ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สั่ง  ณ  วันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ.2557 ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศู นย์
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ านวน    
19 ศูนย์ นั้น 

 เนื่องจากมีผู้บริหารสถานศึกษามีการแต่งตั้ง (ย้าย) และขอลาออกจากราชการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงขอยกเลิกประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สั่ง ณ วันที่ 5 
มกราคม  พ.ศ. 2561  และที่ประกาศเพ่ิมเติมทุกฉบับ และขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับกลุ่มโรงเรียน 
จ านวน 19 ศูนย์ จ าแนกรายอ าเภอ  ดังนี้ 
  อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

1. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนบ่อนอก ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่โรงเรียน
วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 

    1) นางจรี  วัชรวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)      ประธานกรรมการ 
    2) นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองชายธง        รองประธานกรรมการ  
    3) นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง                            กรรมการ  
    4) นางโสภี  สูงยิ่ง ครู รักษาการในต าแหน่ง                     กรรมการ 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยุบพริก 
    5) นางสาวพัชรินทร์ อยู่ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปุหลก                        กรรมการ 
    6) นางสาวนิภาวรรณ  ถาวร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากคลองเกลียว                     กรรมการ 
     7) นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง รักษาการในต าแหน่ง  กรรมการ          
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 
    8) นายเจริญศักดิ์ ศรีทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าฝาง           กรรมการและเลขานุการ               
2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนอ่าวน้อยนิคม 1 ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บ ารุง คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นายพิสดาร  ดีหริ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บ ารุง       ประธานกรรมการ 
    2) นายอดุลย์  ศรีกระจิบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือ           รองประธานกรรมการ  
    3) นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์        ผู้อ านวยการโรงเรียนวังมะเดื่อ                              กรรมการ  
    4) นางศิริรัตน์  กลั่นวารี ครู รักษาการในต าแหน่ง                     กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาบูรณะวิทยา                      



    5) นางสาวอรทัย  ทินวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีร่วมจิต        กรรมการและเลขานุการ 
           3. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนอ่าวน้อยนิคม 2 ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 

    1) นายจิรายุ  สีมาพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์           ประธานกรรมการ 
      (สละชีพ) 
    2) นายพีระชาติ  ศรีมหันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร      รองประธานกรรมการ    
    3) นางกมลาภรณ์  วงษ์ค า ครู  รักษาการในต าแหน่ง                     กรรมการ   
 ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 
    4) นางพรรณทิวา  พันธุ์พิริยะเจตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์                    กรรมการ 
    5) นางสาวสุพัตรา เกียรติบ ารุง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านย่านซื่อ         กรรมการและเลขานุการ 
4. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนอ่าวน้อยนิคม 3 ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นายบุญมา  พ่วงส าราญ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์     ประธานกรรมการ 
    2) นางธัณย์สิตา  สุรศิษฐ์ชานล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคั่นกระได           รองประธานกรรมการ  
    3) นายปภังกร  เงาะล าดวน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้อย                           กรรมการ  
    4) นางสาวทับทิม  เอ่ียมแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง                     กรรมการ 
    5) นายวัชรินทร์  บัวด้วง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก                           กรรมการ 
    6) นางวราพร  คลังชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด         กรรมการและเลขานุการ 
5. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนคลองวาฬ ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นายวีระ  รุ่งแจ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองวาฬ                ประธานกรรมการ 
    2) นางมณ ีอาจหาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72  รองประธานกรรมการ  
    3) นางสุจิตรา ช่วยเชื้อ ครู รักษาการในต าแหน่ง                     กรรมการ  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน 
    4) นางสาวชลลดา หินแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทางหวาย              กรรมการ 
    5) นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่                          กรรมการ 
    6) นางศิริวรรณ  จันทรล์าด ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมราชภักดี          กรรมการ                
    7) นางทัศนีย์  พรมสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านสิงขร              กรรมการและเลขานุการ 
6. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยทราย ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนประชารังสรรค์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นายสามารถ  หอมชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนประชารังสรรค์              ประธานกรรมการ 
    2) นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์     รองประธานกรรมการ  
    3) นางจงกล  พรมสะอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา          กรรมการ 
    4) นางสุนีย์  อยู่หลง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าพุ       กรรมการและเลขานุการ  
 
อ ำเภอทับสะแก 
7. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยยาง ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่โรงเรียน

บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
     1) นายเอกภพ  กล าพบุตร       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35  ประธานกรรมการ 
    2) นางสุภาพรรณ  จูสวย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว              รองประธานกรรมการ  
    3) นายประพันธ์ พันธุ์พราหมณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินเทิน                             กรรมการ     



    4) นางสาวปัทมพร  วงษ์เณร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่ใน                               กรรมการ 
    5) นางสาวสุจิรา  ช้างด า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดง                        กรรมการ 
    6) นางภิรมย์  โมรา ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาพิทักษ์         กรรมการและเลขานุการ 
8. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนทับสะแกนาหูกวาง ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
     1) นางสุนันท์  ประสพผล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว                ประธานกรรมการ 
    2) นางสิริกร  ธงสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2   รองประธานกรรมการ  
    3) นางสาวอรกัญญา เปรมสุข    รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง           กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลทับสะแก                         
    4) นางสุนันท์ ประสพผล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว รักษาการในต าแหน่ง  กรรมการ                
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแร ่                        กรรมการ 
    5) นางอุษณีย์  บางม่วง ครู รักษาการในต าแหน่ง            กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 
    6) นายสันธาร  อินไชยยา          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย        กรรมการและเลขานุการ 
9. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนเขาล้านพัฒนา ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
     1) นางพิมลพรรณ วงศ์ทิม         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งกลาง                   ประธานกรรมการ 
    2) นายเมธา ศรีก าเหนิด    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง          รองประธานกรรมการ  
    3) นางน้ าผึ้ง  ยานนาวา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาหูกวาง                            กรรมการ  
    4) นางเพ็ญพิศ จุลเนียม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาล้อม                               กรรมการ 
    5) นางมาริสา  ตั้งสุขสันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนใจดี                           กรรมการ 
    6) นางสาวเฌอมาร์ศ  ลูกอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุตะแบก         กรรมการและเลขานุการ 
10. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนอ่างทอง ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนวัดหนองหอย  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
     1) นายพีระ  รวดเร็ว              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองหอย                 ประธานกรรมการ 
     2) นายสุรวุฒิ  จูสวย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาง               รองประธานกรรมการ      
     3) นางณัชธาร  แดงเหมือน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง                            กรรมการ    
     4) นางกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองมะค่า                             กรรมการ  
     5) นายพีระ รวดเร็ว               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองหอย รักษาการในต าแหน่ง กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา                          
     6) นางวันวิษา  ลิ้มไล้ ครู รักษาการในต าแหน่ง            กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสีดางาม                      
     7) นางสุภัทร์  นครสุข     ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาราษฎร์บ ารุง  กรรมการและเลขานุกา 

 
อ ำเภอบำงสะพำน 
11. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนธงชัย ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่โรงเรียน

วัดธงชัยธรรมจักร  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
     1) นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนยาง                  ประธานกรรมการ 
    2) นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร       รองประธานกรรมการ 
    3) นายส าเภา  ศรีนิลแท้ ครู  รักษาการในต าแหน่ง            กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมงคล                        



    4) นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนยาง รักษาการในต าแหน่ง   กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนสูง 
    5) นางวันทนา  งามเนตร ครู รักษาการในต าแหน่ ง            กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าคีรีวงศ์             

              5) นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองระแวง     กรรมการและเลขานุการ 
12. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนแม่ร าพึงพงศ์ประศาสน์ ที่ท าการ

ศูนย์ฯ อยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าขาม  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) ว่าที่ร้อยตรี เสรี สุขกันตะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางสะพาน                   ประธานกรรมการ 
    2) นางสาววันวิสาข์ พรหมรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าขาม              รองประธานกรรมการ  
    3) นายศิลปิน  พรหมมณี    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินกอง                        กรรมการ 
    4) นายพนม  ถือพุดทรา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะม่วง                  กรรมการ  
    5) นายสุธี  ดีกลั่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง                    กรรมการ 
    6) นางสาวสกาวเดือน อนันตวรพจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส าราญ                    กรรมการ  
    7) นายกลยุทธ  ยกย่อง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว          กรรมการและเลขานุการ                                   
13. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนชัยเกษม  ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นายสุรจิตร  สุขสีดา ผู้อ านวยการโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1   ประธานกรรมการ 
    2) นายวานิช  น้อยแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขามัน              รองประธานกรรมการ 
    3) นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมรสวบ                        กรรมการ  
    4) นายนพดล  ส่วนน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์                      กรรมการ 
    5) นางหวานใจ  ชมเชย ครู รักษาการในต าแหน่ง                     กรรมการ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเขา                              
    6) นางประนอม ทรัพย์ปราชญ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงไม้งาม          กรรมการ 

                                          
    7) นางกติกา  พฤกจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง          กรรมการ 
    8) นางสาวจินตนา  พุ่มไสว       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทร์      กรรมการและเลขานุการ 
14. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนก าเนิดนพคุณ  ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นายวิโรจน์  โตแก้ว      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน          ประธานกรรมการ 
    2) นางวิมลพรรณ  รักทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนสง่า            รองประธานกรรมการ 
    3) นายจรัญ  คงศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนทอง                          กรรมการ 
    4) นายวิโรจน์  โตแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน            กรรมการ 
 รักษาการในต าแน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าเขาน้อย 
    5) นายอ านาจ จ านงค์รัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาผักขวง                    กรรมการ 
    6) นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว   กรรมการและเลขานุการ 
15. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนร่อนทองมงคล  ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนบ้านในล็อค  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย  
    1) นายธงชัย  แสงโพลง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านในล็อค          ประธานกรรมการ 
    2) นางภัทรามาศ  ก านิล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังน้ าเขียว         รองประธานกรรมการ  
    3) นายเฉลิมเกียรติ  แย้มพราย ผู้อ านวยการโรงเรียนธนาคารออมสิน                        กรรมการ                                 
    4) นายอุดรรักษ์  ค าลุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองลอย           กรรมการ 



    5) นายจงรัก  วัตรสติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก             กรรมการ 
    6) นางสาวนันทรัตน์  เกื้อหนุน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองมงคล           กรรมการ 
    7) นางโสภัทรา  บุ่งหวาย     ครู รักษาการในต าแหน่ง                                      กรรมการ       
 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์   
    8) นางสาวไอลดา  โสรถาวร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส านัก           กรรมการ 
 โรงเรียนบ้านดอนส านัก 
    9) นางสาวจารุณี  ปิ่นแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาว           กรรมการ           
    10) นางปิยวรรณ  คงวัดใหม ่   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์       กรรมการและเลขานุการ 
อ ำเภอบำงสะพำนน้อย 
16. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางสะพาน  ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นางสุกัญญา  ปัตเมฆ       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย        ประธานกรรมการ 
     2)  นายสหพัฒน์ เรียงทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง              รองประธานกรรมการ 
     3) นายนัฐวุฒิ  แก้วศรี    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์)             กรรมการ  
    4) นางสาวจันทัปปภา  ปิ่นเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไทร                              กรรมการ 
    5) นางสาวหทัยรัตน์  ชวนชื่น   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนตะเคียน     กรรมการและเลขานุการ 
17. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนไชยราชช้างแรก  ที่ท าการศูนย์ฯ   

อยู่ที่โรงเรียนบ้านไชยราช คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นางสาวภาวิณี  เสนาการ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไชยราช          ประธานกรรมการ 
    2) นายสุรพล ณ วันจันทร์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี        รองประธานกรรมการ 
    3) นายสมชาย  ช่วยชูหนู ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย              กรรมการ 
    4) นายอรรถพล  บัวทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ                          กรรมการ 
    5) นางสุมาลี  อมรแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์                                กรรมการ 
    6) นางกอบกุล  การางวัล ผู้อ านวยการโรงเรียนมูลนิธิศึกษา                             กรรมการ 
    7) นางสาวฉัตรตรา เกตุธนวิชญ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนช้างเผือก                     กรรมการและเลขานุการ 
 
18. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนทรายทอง ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่โรงเรียน

บ้านทุ่งสีเสียด คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นายวัฒนชัย ปัตเมฆ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด                 ประธานกรรมการ 
    2) นายเอก อดุลย์อารยะรังษี    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง               รองประธานกรรมการ  
    3) นางสาวอรัญญา  บุ่งเสน่ห์     ครู รักษาการในต าแหน่ง                    กรรมการ  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง   
    4) นายนิธิ  พวงเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเบิด                             กรรมการ 
    5) นายสมคิด  ไชยแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยสัก                              กรรมการ 

              6) นางสาวศิริกมล  พุมมา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดก ามะเสน           กรรมการและเลขานุการ 
19. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนปากแพรก ที่ท าการศูนย์ฯ อยู่ที่โรงเรียน

บ้านทุ่งกะโตน คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
    1) นายจเร  พวงเดช   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน                ประธานกรรมการ 
    2) นายเชาว์  ผาเป้า       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาราษฎร์บ ารุง      รองประธานกรรมการ  
     3) นางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากแพรก                                  กรรมการ 
    4) นายจตุรานน   เกิดพร้อม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด          กรรมการและเลขานุการ 



  ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกันบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดในประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับกลุ่มโรงเรียนเรียน ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557 
   ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้  เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2564 

 
(นางสาววรลักษณ์  จันทร์ผา) 

รองผู้อ านวยการ  ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดย
มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพใน
การร่วมวางแผนและร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 

 



 
 

  
รำยงำนกำรประชุม 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
ครั้งที่ 1 / 2564 

วันที่  22  มกรำคม  2564    เวลำ  09.00  น. 



ณ   ห้องประชุมตะนำวศรี  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
.......................................................................... 

 
ผู้เข้ำประชุม 

1. นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

ประธาน
กรรมการ 

2. นายวัชรินทร์ บัวด้วง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ กรรมการ 

3. นางเพชรสุภัค กิจสกุล ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน กรรมการ 

4. นายบุญชู อังสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย  กรรมการ 

5. นางธัญย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
6. นางหริณญา รุ่งแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล กรรมการ 
7. นางกันยมาส ชูจีน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา  กรรมการ 
8. นายขจรเกียรติ เครือประดับ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา  

กรรมการและ
เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มำประชุม 

 1. นายไพรัช มณีโชติ          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

 1. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤก         ศึกษานิเทศก์ 

เริ่มประชุมเวลำ  09 .00  น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  ประธานการประชุม  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ  ดังนี้ 



ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แนะน ำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

ชุดปัจจุบัน 
 ประธำน ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ชุดใหม่ จ านวน 9 ท่าน ขอให้คณะกรรมการได้แนะน าตัว 
 1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธาน 
     (นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์) 
 2. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ     กรรมการ 
     (นายวัชรินทร์ บัวด้วง)   
 3. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน    กรรมการ 
     (นางเพชรสุภัค กิจสกุล) 
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย      กรรมการ 
     (นายบุญชู อังสวัสดิ์) 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      กรรมการ 
     (นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล) 
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล     กรรมการ 
     (นางหริณญา รุ่งแจ้ง) 
 7. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา      กรรมการ 
     (นางกันยมาส ชูจีน) 
 8. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
     (นายขจรเกียรติ เครือประดับ) 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                        - ไม่มี - 

ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1  บทบำท หน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ประธำน     ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ ด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๔ กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ข้อ 25 การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก และข้อ 26 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ ก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทาง ในการ
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา 



(๒) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๓) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๔) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
(๕) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน 

และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(๖) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กับคณะกรรมการ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเป็น 
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 3.2  นโยบำยส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นโยบำย 4 คืน 4 สร้ำง 

ประธำน  สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ก าหนดนโยบาย 4 คืน 4 สร้าง เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
รายละเอียด ดังนี้ 

4 คืน คือ 1. คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน   2. คืนครูสู่ห้องเรียน  

3. คืนศึกษานิเทศก์สู่ครู   4. คืนโรงเรียนดีสู่ชุมชน  

4 สร้าง คือ 1. สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. สร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม    
2. สร้างพ้ืนฐานการมีงานท า มีอาชีพ 4. สร้างนักเรียนเป็นพลเมืองดี 

จุดเน้น ให้นักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                       
พูดภาษาอังกฤษได้ โดยให้ศึกษานิเทศก์ด าเนินการหาแนวทางพัฒนา 

 ที่ประชุม รับทราบ  

 3.3  ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

ประธำน  มอบนายขจรเกียรติ เครือประดับ ชี้แจงดังนี้  
นายขจรเกียรติ เครือประดับ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แจ้ง

ข้อมูลตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ได้
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการบริหารและการด าเนินการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สถานศึกษาใน
สังกัด และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

1) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการบริหารและการด าเนินการโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์สถานศึกษาในสังกัด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 ภาพรวมคะแนนและระดับ
คุณภาพการประเมินงาน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านบริหารทั่วไป ของโรงเรียน
ในสังกัด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
95.76 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 4.23  

2) ผลติดตามและประเมินผล การบริหารและการด าเนินการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จากหน่วยงานภายนอก 



 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ได้ระดับ AA    

 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สพท. ตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการของ สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ 2563 มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย  = 4.00 ระดับ
คุณภาพ ดีมาก   

 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีผลการประเมินมาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐานอยู่ในระดับ ดีมาก   

ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.4  กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง 
ประธำน    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพ่ิม

สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชาชนลดต่ าลง ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและ 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จึงได้ก าหนดมาตรการรวม และเลิกโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีแนวทางการด าเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” 
โดยคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชน มีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวกให้พร้อม                 
มีหลักการท าโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เกิดจากการรวมโรงเรียนเครือข่าย ๑ ต่อ ๗ หรือ ๑ ต่อ 
๘ หรือในอัตราส่วนที่มากท่ีสุด ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถด าเนินการได้ ให้มีโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชนและมีโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เป็นศูนย์กลางการเรียน    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พิจารณาก าหนดให้โรงเรียนธนาคารออมสิน 
ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 7 โรงเรียน เป็นโรงเรียนคณุภาพของชุมชนล าดับแรก เสนอของบประมาณ                      
ในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณ 34 ล้านบาทเศษ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.5  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
(COVID-19) 

ประธำน  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาในสังกัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ พร้อมทั้งให้ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด
แนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติขึ้น เพ่ือความ
ปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ที่เก่ียวข้อง มี 5 รูปแบบ ดังนี้  

1) การเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) 
2) การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) 
3) การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (ONLINE) 
4) การเรียนผ่านแอปพลิเคชัน (ON DEMAND) 
5) การเรียนที่บ้าน (ON HAND) 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 



ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1  แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ ก.ต.ป.น. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ประธำน  แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ ก.ต.ป.น. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารตามมาตรฐานของหน่วยงานภายนอก 

นางกันยมาส ชูจีน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ได้เสนอว่า การจัดท ารายงานมาตรฐานของเขต
พ้ืนที่การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก เมื่อผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้น าเข้าท่ีประชุม                           
ก.ต.ป.น. เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ก่อนน าข้อมูลเข้าสู่ระบบการรายงานผล  

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธำน  สรุปการก าหนดแผนการด าเนินการของ ก.ต.ป.น. 
1. ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2564  
2. ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2564  

- เสนอร่างคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
- เสนอร่างแบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา งาน 4 ด้าน ของโรงเรียน 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 118 โรงเรียน วันที่ 14-25 มิถุนายน 
2564  

4. ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2564  
- สรุปผลและสะท้อนผลการบริหารงานทั้ง 4 ด้านของโรงเรียน 
- พิจารณาให้รางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 

ที่ประชุม  รับทราบ / ถือปฏิบัติ 

เลิกประชุมเวลำ 14.00 น. 
 
 
 
ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
(นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก)                                                (นายขจรเกียรติ  เครือประดับ) 
       ศึกษานิเทศก์                                                 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
                                                   และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 



กำรประชุม 
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

ครั้งที่ 1 / 2564 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



รำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

ครั้งที่ 2 / 2564 
วันที่  4  มิถุนำยน  2564    เวลำ  09.00  น. 

ณ   ห้องประชุมตะนำวศรี ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
.......................................................................... 

 
ผู้เข้ำประชุม 

1. นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

ประธาน
กรรมการ 

2. นายวัชรินทร์ บัวด้วง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ กรรมการ 

3. นางเพชรสุภัค กิจสกุล ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน กรรมการ 

4. นางธัญย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
5. นางหริณญา รุ่งแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล กรรมการ 
6. นางกันยมาส ชูจีน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา  กรรมการ 
7. นายขจรเกียรติ เครือประดับ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา  

กรรมการและ
เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มำประชุม 

 1. นายไพรัช มณีโชติ          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 2. นายบุญชู อังสวัสดิ์         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย    

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

 1. นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤก         ศึกษานิเทศก์ 

เริ่มประชุมเวลำ  09 .00  น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  ประธานการประชุม  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ  ดังนี้ 
 



ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 12 นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

   ประธำน   นางสาวตรีนุช เทียนทอง ได้มอบนโยบายด้านการศึกษา เพ่ือเป็นการตระหนักถึงความส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี๒๑ และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และ
ประเด็นอ่ืนที่เก่ียวข้อง นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง ๑๒ ข้อ ดังนี้ 

ข้อ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ 
บริบทสังคมไทย 

ข้อ ๒ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทาง
การศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

ข้อ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ 
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย 
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง 
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้อ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มีระบบบริหารและการ 
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี 
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน 
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ ๕ การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง 
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง 
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน 1 กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง 
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ข้อ ๗ การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็น 
การผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา 
และการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท ามาตรฐานอาชีพใน 
สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

ข้อ ๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 



ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
น าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

ข้อ ๙ การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา 
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วย 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
ข้อ ๑๐การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด 
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน 
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

ข้อ ๑๑ การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

4 นโยบำยเร่งด่วนกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๑.การผลักดันโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๒.การผลักดันความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้โรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทย เป็น “พ้ืนที่ปลอดภัย 
Safe Zone 

๓.ความรู้เรื่องดิจิทัลและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑. 
๔.การขับเคลื่อนภาพลักษณ์ท่ีดีของการอาชีวศึกษา 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้น าเสนอรูปแบบการท างาน “TRUST – ความ

ไว้วางใจ” ที่ต้องการให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และสังคม กลับมาเชื่อมั่นในกระทรวงศึกษาธิการ ว่าจะสามารถ
ดูแลลูกหลานของท่านได้อย่างเต็มความสามารถ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
            ประธำน     สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ านวน 6 หน้า 
มีผู้มาประชุม จ านวน 8 ราย ไม่มาประชุม จ านวน 1 ราย และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ราย เรื่องท่ีประธาน
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 1 เรื่อง เรื่องเสนอเพ่ือทราบ จ านวน 5 เรื่อง เรื่องเสนอ เพ่ือพิจารณา จ านวน 1 
เรื่อง และเรื่องอ่ืนๆ จ านวน 1 เรื่อง 

 ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 

ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 

 3.1 กำรรำยงำนสถำนกำรณ์กำรเปิดเรียนของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ภำยใต้สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ่ 2019 (Covid-19) 

   ประธำน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รายงานสถานการณ์การ
เปิดเรียนของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  มอบนางกันยมาส ชูจีน ชี้แจงดังนี้ 
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  



 1. จ านวนโรงเรียนเรียนทั้งหมดในสังกัด จ านวน 118 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 59 โรงเรียน 
ขนาดกลาง 49 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 7 โรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษ 3 โรงเรียน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 23,190 
คน  
 2. การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เปิดเรียนจ านวน 103 
โรงเรียน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เปิดเรียนจ านวน 13 โรงเรียน และอ่ืนๆ 2 โรงเรียน 
 3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ on-site 0 โรงเรียน รูปแบบon-Air จ านวน 12 โรงเรียน 
รูปแบบ On-Demand จ านวน 20 โรงเรียน รูปแบบ Online จ านวน 20 โรงเรียน และรูปแบบ On-Hand 
จ านวน 115 โรงเรียน 
 4. การประเมินตนเอง ในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สามารถ
เปิดเรียนได้ จ านวน 118 โรงเรียน 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1  ร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ 

ประธำน  ตามมติที่ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เพ่ือด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการ
ด าเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้จัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพการ
บริหารงานตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

นายขจรเกียรติ เครือประดับ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เลขานุการ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.
ก.ต.ป.น.) นั้น มีทั้งหมด 19 คณะ พิจารณาแต่งตั้งจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยนายกสมาคมประจ าอ าเภอ เป็น
ที่ปรึกษา ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เป็น ประธานอนุกรรมการ ผู้แทนก.ต.ป.น. และผู้อ านวยการโรงเรียนใน
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เป็นอนุกรรมการ  ศึกษานิเทศก์ประจ าอ าเภอ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
จัดการศึกษา 
 4.2  (ร่ำง) เครื่องมือนิเทศ ติดตำม ผลกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ประธำน  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาทหน้าที่ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ
ด าเนินงานแบบองค์รวม เพ่ือให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการประสานงาน ร่วมมือใน
การน าไปใช้ขับเคลื่อน และการก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษา จึงการด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา   โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกและให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

(ร่าง) เครื่องมือนิเทศติดตาม  
ตอนที่ 1 แบบก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา  
ตอนที่ 2 แบบนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 4 คืน 4 สร้าง 
ตอนที่ 3 แบบนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ตอนที่ 4 แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ .2561  



เครื่องมือนิเทศ ตอนที่ 1 แบบก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา 
ควรมีตัวชี้วัดและเกณฑ์การได้ระดับคะแนน ของแต่ละรายการประเมิน และมีการพิจารณาตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ได้ระดับคะแนน ของแต่ละรายการประเมิน โดยผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 
เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน 

ที่ประชุม รับทราบ / ถือปฏิบัติ 

ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธำน  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จึงขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินการของ ก.ต.ป.น.  

1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 118 โรงเรียน เดือนสิงหาคม 2564 
2. ประชุมครั้งที่ 3/2564 วนัที่ 15 กันยายน 2564 

ที่ประชุม  รับทราบ / ถือปฏิบัติ 

ประธำน กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลำ 14.00 น. 
 
 
 
ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

     
(นางสาวพัทร์สิตา  ภูมิพฤก)                                                (นายขจรเกียรติ  เครือประดับ) 
       ศึกษานิเทศก์                                                 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
                                                   และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ ร่วมบริหาร 
ร่วมก าหนดมาตรการ ร่วมก าหนดแนวทางการบริหาร และร่วมพิจารณา  

















 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด าเนินการเรื่องการ ขออนุญาตจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน       โดยครอบครัวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมวางแผน พิจารณาแผน และด าเนินการด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
ระเบียบวำระกำรประชุม 

   
คณะกรรมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 
 

 
ครั้งท่ี 1/2564 

 
 

วันท่ี  18  มิถุนำยน  2564  เวลำ 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมตะนำวศรี ชั้น 3   

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
******************************************************* 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

โทร. 0 3266 2031-4 ต่อ 26 
โทรสำร 0 3266 2030 

 
 



ระเบียบวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ครั้งที่ 1/2564 

วันที ่ 18  มิถุนำยน  2564  เวลำ 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมตะนำวศรี ชั้น 3 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

อ ำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 
   3.1 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว         
                   (ระดับประถมศึกษา)  
   3.2 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
                                     (ระดับปฐมวัย)  
   3.3 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
   3.4 เรื่องการจัดท าคู่มือการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    เรื่องการพิจารณาและวิพากย์คู่มือการด าเนินงานการจัดการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                               โดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                                 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

เอกสำรประกอบ 
เอกสำรหมำยเลข 1 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
   ที่ 73/2564 ลงวันที่ 18 มนีาคม 2564 
เอกสำรหมำยเลข 2 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
   ที่ 97/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 
เอกสำรหมำยเลข 3 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
   ที่ 125/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
เอกสำรหมำยเลข 4 คู่มือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Homeschool)  
เอกสำรหมำยเลข 5 คู่มือการอนุญาตให้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Homeschool)  
เอกสำรหมำยเลข 6      คู่มือการจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
เอกสำรหมำยเลข 7 คู่มือการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
เอกสำรหมำยเลข 8 คู่มือการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 
 
 
 
 



ระเบียบวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ครั้งที่ 1/2564 

วันที ่ 18  มิถุนำยน  2564  เวลำ 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมตะนำวศรี ชั้น 3 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

อ ำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธำน      ..................................................................................................................... ......................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
................................................................................................................................................ .............................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................. ................................................................ 
................................................................................................................................................ .............................. 
........................................................................................................................... ................................................... 
ที่ประชุม      .......................................................................................................................... .................... 
.....................................................................................................................................................  
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำน     ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก  
ที่ประชุม    .............................................................................................................................. ................ 

ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธำน     3.1 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว ส ำนักงำนเขต  
                           พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ระดับประถมศึกษำ)  
                    ด้วยมีผู้ยื่นความประสงค์ขออนุญาตจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) จ านวน 1 ราย   
          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 12 ระบุว่า นอกเหนือจากรัฐ และเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล  ครอบครัว 
องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด และกระทรวงศึกษาธิการ   ได้ออกกฎกระทรวง 
ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ให้สิทธิแก่ครอบครัว  ได้แก่ บิดา มารดา 
หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    จัดการศึกษาได้ หรือ
บุคคลในครอบครัวมอบหมายให้เป็นผู้จัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน เพ่ือเป็นทางเลือก   ในการจัดการศึกษา
ให้แก่บุตรหลาน และส่งเสริมให้ภาคสังคมร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือให้การพิจารณาอนุญาตให้แก่ผู้ยื่น
ความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามกฎกระทรวงและ
แนวปฏิบัติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่ 
73/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ดังนี้  

1) คณะกรรมการอ านวยการ... 
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                             1) คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ก ากับ ดูแล 
ช่วยเหลือการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานกรรมการ         รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่ก ากับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็น
รองประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ นางณชสร นิลทวี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  
                           2) คณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  ระดับ
ประถมศึกษา มีหน้าที่ ตรวจสอบ และพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ระดับประถมศึกษา 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 2 
(7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและส านักงานร่วมกันก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัด
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง ติดตาม วัดผล และประเมินผล     การเรียนของผู้เรียน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 
1 เป็นประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 ที่
ก ากับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ   นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานอิสลามประจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ นายณัฐกิจ สมานมิตร อิหม่าม มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี         นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ นางสาวมิตร
สินีย์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ นางสาวกรวิกา พงศาปาน ศึกษานิเทศก์ นางสาวอาภัสรา คนงาน  ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤก ศึกษานิเทศก์ นายธีระศักดิ์ ไชยสัตย์ ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ นางณชสร นิลทวี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางรัชนี ปานแดงนักวิชาการศึกษาช านาญการ นางนิตยา วิชนา นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ และนางบังอร ครุฑไชยันต์      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งได้แจ้งให้
คณะกรรมการทุกท่านทราบด้วยแล้ว และได้เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านมาประชุมในวันนี้ รำยละเอียดตำม
เอกสำรหมำยเลข 1  
     จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม             .................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................... 
ประธำน     3.2 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว ส ำนักงำนเขต  
                           พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ระดับปฐมวัย)  
                               ด้วยมีผู้ยื่นความประสงค์ขออนุญาตจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3) จ านวน 1 ราย   
          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 12 ระบุว่า นอกเหนือจากรัฐ และเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด และกระทรวงศึกษาธิการ    

/ได้ออกกฎกระทรวง... 
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ได้ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ให้สิทธิแก่ครอบครัว  
ได้แก่ บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    จัด
การศึกษาได้ หรือบุคคลในครอบครัวมอบหมายให้เป็นผู้จัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน เพ่ือเป็นทางเลือก   ในการ
จัดการศึกษาให้แก่บุตรหลาน และส่งเสริมให้ภาคสังคมร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือให้การพิจารณา
อนุญาตให้แก่ผู้ยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงและแนวปฏิบัติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ที่ 97/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 ดังนี้  
                             1) คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ก ากับ ดูแล 
ช่วยเหลือการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานกรรมการ         รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่ก ากับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็น
รองประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ นางณชสร นิลทวี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  
                             2) คณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  ระดับปฐมวัย 
มีหน้าที่ ตรวจสอบ และพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ระดับปฐมวัย        ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547   ข้อ 2 (7) 
แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและส านักงานร่วมกันก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัด
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง ติดตาม วัดผล และประเมินผลการเรียน    ของผู้เรียน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 
1 เป็นประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่
ก ากับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานอิสลามประจ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายณัฐกิจ สมานมิตร อิหม่าม มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน      
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี         นาง
หริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ นางสาวอาภัสรา คนงาน ศึกษานิเทศก์ นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤก ศึกษานิเทศก์ 
นายธีระศักดิ์ ไชยสัตย์ ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ นางณชสร นิลทวี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางรัชนี ปาน
แดง นักวิชาการศึกษาช านาญการ นางนิตยา วิชนา นักวิชาการศึกษาช านาญการ และนางบังอร ครุฑไชยันต์ นัก
จัดการงานทั่วไปช านาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งได้แจ้งให้คณะกรรมการ  ทุกท่านทราบด้วยแล้ว และได้เรียน
เชิญคณะกรรมการทุกท่านมาประชุมในวันนี้ รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 2  
     จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม             .................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
...............................................................................................................................................  
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ประธำน     3.3 เรื่องแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว 
                          ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                                ด้วยมีผู้ยื่นความประสงค์ขออนุญาตจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3) จ านวน 1 ราย   
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 12 ระบุว่า นอกเหนือจากรัฐ และเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด นั้น 
   เพื่อให้การจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นกรอบ 
แนวทางการปฏิบัต ิงานการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยครอบครัว ของส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงแต่งตั ้งคณะท างานจัดท าแนวทาง คู ่มื อการด าเนินงานการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว คู่มือการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานโดยครอบครัว คู่มือการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว คู่มือการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว คู่มือการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว โครงสร้างการบริหารงานการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และปฏิทินการปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ประกอบด้วย  นางกันยมาส ชูจีน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานคณะท างาน นางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ นางสาวกรวิกา พงศาปาน 
ศึกษานิเทศก์ นางสาวอาภัสรา คนงาน (นางสุประวีณ์ เอกมณีโรจน์) ศึกษานิเทศก์ นายธีระศักดิ์ ไชยสัตย์ 
ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะท างาน นางสาวอรสา คูภากรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะท างาน
และเลขานุการ นางณชสร นิลทวี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ และ
นางสาวณภัทร แก้วเสน เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจ าเขตพื้นที่การศึกษา เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 3    
ประธำน     3.4 เรื่องกำรจัดท ำคู่มือกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว 
                          ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
           ตามที่ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ค าสั่งที่ 125/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
2564 ตามข้อ 3.3 นั้น   
            คณะท างานได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือจัดท าคู่มือการด าเนินงานการจัดการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ านวน 4 ครั้ง     
ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  22 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2564             
เวลา 09.30 น. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ได้จัดท าคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 เล่ม ประกอบด้วย           
            1. คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (HOMESCHOOL) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 4   

/2. คู่มืออนุญาต… 
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                             2. คู่มืออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (HOMESCHOOL) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 5 
                             3. คู่มือการจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 6 
                            4. คู่มือการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 7 
                            5. คู่มือการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 8 
     จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม             ........................................................................................................................... ................... 
................................................................................... .................................................................................................
............................................................................................................................. .................. 
ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
ประธำน    เรื่องกำรพิจำรณำและวิพำกย์คู่มือกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                      โดยครอบครัว ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                                  
    ตามที่คณะท างานจัดท าคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดท าคู่มือเสร็จเรียบร้อย จ านวน 5 เล่มนั้น 
    ในการนี้ ขอให้คณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พิจารณาและวิพากษ์คู่มือตามล าดับ ดังนี้ 
    1. คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (HOMESCHOOL) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 4   
                      2. คู่มืออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (HOMESCHOOL) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 5 
                      3. คู่มือการจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 6 
                      4. คู่มือการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 7 
                      5. คู่มือการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 8 
       จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุม              1. คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (HOMESCHOOL) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 4   
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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                      2. คู่มืออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (HOMESCHOOL) ส านักงานเขตพ้ืนที่
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                      3. คู่มือการจัดท าแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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                      4. คู่มือการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 7 
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                      5. คู่มือการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข 8 
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ระเบียบวำระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธำน              ............................................................................................................................. ................ 
........................................................................................ ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................... ...................................................................................................  
ที่ประชุม             ............................................................................................................................. ................  
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

เลิกประชุมเวลำ ...............................น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีลงเวลำผู้เข้ำประชุม 
คณะกรรมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ครั้งที่ 1/2564 

วันที ่ 18  มิถุนำยน  2564  เวลำ 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมตะนำวศรี ชั้น 3  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 อ ำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ เวลำมำ หมำยเหตุ 
1 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ปข.1    
2 นายสมหวง ขุนพรหม รอง ผอ.สพป.ปข.1    
3 นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สพป.ปข.1    
4 นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา รอง ผอ.สพป.ปข.1    
5 นายยูซบ  โต๊ะวัง ประธานอิสลามประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
6 นายณัฐกิจ สมานมิตร อิหม่าม มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน    
7 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ    
8 นางกนกวรรณ ญาณกิตติ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    
9 นางเรวดี บุตรเล็ก ผอ.กลุ่มอ านวยการ    

10 นางภัทร์ชาพร อุ่นยวง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    
11 นางธนพร ใจใหญ่ แทน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    
12 นางบุญเรียม แก้วดี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ    
13 นายสถาปัตย์ ลิ้มเสรี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี    
14 นางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์    
15 นางสาวกรวิกา พงศาปาน ศึกษานิเทศก์    
16 นางสุประวีณ์ เอกมณีโรจน์ ศึกษานิเทศก์    
17 นายธีระศักดิ์ ไชยสัตย์ ศึกษานิเทศก์    
18 นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤก ศึกษานิเทศก์    
19 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์    
20 นางสาวมิตรสินีย์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์    
21 นางสาวอรสา  คูภากรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
22 นางณชสร  นิลทวี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ    
23 นางรัชนี ปานแดง นักวิชาการศึกษาช านาญการ    
24 นางนิตยา วิชนา นักวิชาการศึกษาช านาญการ    
25 นางบังอร ครุฑไชยันต์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    
26 นางชวนฝัน ภูเตศวร นักวิชาการศึกษาช านาญการ    
27 นางรัชนก อยู่หนุน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
28 นายณัฐวุฒิ วัฒนอุดม นิติกรปฏิบัติการ    
29 นางสาวจิราภรณ์ หมายเมฆ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพืน้ท่ีการศึกษา    
30 นางสาวณภัทร แก้วเสน เจ้าหน้าท่ีลูกเสือประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษา    
31 ว่าที่ ร.ต.อรรถวัฒน์  ลิ้มสมัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


