เอกสารประกอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดํา เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

ตัวชีวัดย่อยที 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ O33 การเปดโอกาสให้เกิดการมีสว่ นร่วม
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ที่มุ่งพัฒนาระบบราชการ
ไทยในเชิงสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจาปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ซึง่ จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การให้บริการ สามารถอานวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
สานักงานเขตพื้ น ที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้จัดทาเอกสารรายงานฉบับนี้
เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5
การส่งเสริมความโปร่งใส ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งรายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นการ
ด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งาน
ตามภารกิจของหน่วยงานในการร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมิน ผลการดาเนิ น งาน ตามภารกิ จ ของหน่ว ยงาน หวัง เป็นอย่ างยิ่งว่า เอกสารรายงานฉบับ นี้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

สำรบัญ
ส่วนที่ 1 มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ส่วนที่ 6 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
ส่วนที่ 7 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานการจัดสอบ O-NET
ส่วนที่ 8 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานบริหารขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(HCEC)

ส่ ว นที 1

มาตรการการเปดโอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
มี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งาน

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
……………………………………………….
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลเป็ น กรอบ
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรา 65 กาหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง ในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545
มาตรา 3/1 ก าหนดว่ า ในการปฏิบั ติ ห น้า ที่ ข องส่ ว นราชการ ต้ อ งใช้วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
คานึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้อ มู ล การติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ภาครั ฐ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการพั ฒ นา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ในฐานะหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบ
การศึ ก ษา ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการด าเนิ น งาน ตามแนวนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดาเนินงาน จึงได้กาหนดมาตรการในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
โดยให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจ และตามความเหมาะสม
ดังนี้
๑.๑ การมีส่ว นร่ว มในการให้ข้อมูล ข่าวสาร สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง จะนาเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เกี่ยวกับภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ให้ประชาชนรับทราบ และสามารถเข้าถึง ได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
๑.๒ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการหรือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย เพื่อประกอบการวิเคราะห์ กาหนดทางเลือก และตัดสินใจ
๑.๓ การมีส่วนร่วมในการให้เข้ามามีบทบาท สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ หรือร่วมเสนอแนะ
แนวทางหรือทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน โดยมุ่งผลสาเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน
๑.๔ การมีส่วนร่วมโดยการสร้างความร่วมมือ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา
การพัฒนาทางเลือกและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรมนั้นๆ อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุด
กระบวนการ
/2. สานักงานเขต.......

-2๒. สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้กาหนดกรอบขั้นตอน และ
วิธีการดาเนินงานในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ดังนี้
๒.๑ การทบทวนการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก หรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อทบทวนและจัดทายุทธศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้ องกับ บริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ยเข้ามามีส่ วนร่ว ม
ในการดาเนินงานเพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ไปสู่การปฏิบัติสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม
ผู้รับบริการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก ภารกิจสาคัญ หรือยุทธศาสตร์สาคัญอย่างชัดเจน
และครอบคลุม
๒.๒ กาหนดแนวทางกระบวนการในการให้ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม (ตามภารกิจที่วิเคราะห์ไว้ในข้อ ๒.๑) โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วม แนวทางปฏิบัติหรือ
กระบวนการที่ใช้ในการดาเนินงาน ความถี่/ความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ หรือตัวชี้วัด /ผลลัพธ์การดาเนินงาน
ตามระดับการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในข้อ ๑ อย่างเหมาะสม
๒.๓ จัดให้ผู้แทนหรื อแต่งตั้งกรรมการ ผู้ปฏิบัติงานจากกลุ่มผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การกาหนดแผนงาน หรื อโครงการ ตามภารกิ จ ที่วิ เคราะห์ ไ ว้ใ นข้อ ๒.๑
ตามระดับการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในข้อ ๑ อย่างเหมาะสม
๒.๔ จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น
๒.๕ จัดให้มีการสารวจความคาดหวังหรือความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์สาคัญของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง
๒.๖ จั ด ท ารายงานผลการดาเนิ นงานของการมี ส่ ว นร่ ว มตามภารกิจ แผนการด าเนิน งาน
ผลการสารวจ ข้อ ๒.๕ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินงานภาพรวมเพื่อนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ส่วนที 2
คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล
และนิ เ ทศการจั ด การศึ กษา (ก.ต.ป.น.)
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
---------------------------------------------------อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 7 ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาประจาปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึง ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดังนี้
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา หัตถิ
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3. นายนิยม หัศนี
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
4. นายเฉลิม จันทร์พงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายจรูญ อมฤตโกมล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางณัฐญาพร เสวตานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายกาจร อุทัยวจนพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นางสุคนธ์ เทพณรงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

ส่วนที 3
การมี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งานการจั ด การศึ กษา
โดยครอบครั ว
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
...........................................
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ไดใหการรับรองสิทธิในการจัด
การศึกษาแกภาคสังคมและประชาชน โดยกำหนดวานอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อเปนการสงเสริม
และสนับสนุนใหครอบครัวไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพั งงา
ภูเก็ต ระนอง จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประกอบดวย
1. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
2. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รองประธานกรรมการ
(รับผิดชอบกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา)
3. นางฉวี ณ ตะกั่วทุง ขาราชการบำนาญ
กรรมการ
4. นายวัฒนา จินดาพล ขาราชการบำนาญ
กรรมการ
5. นายจิระพงษ วิฑูรยพิศาลศิลป รองผูอำนวยการโรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
กรรมการ
6. ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
7. นายไกรสร
สุทธิประภา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางนันทกานต บุรพชนก
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
10. นางสาวประไพ พิกุลผล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวจุติมา ฉลองกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
12. นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน นักจิตวิทยา
ผูชว ยเลขานุการ
มีหนาที่

1. ใหคำปรึกษา เสนอแนะ วางกรอบแนวทางและแกไขปญหา ตาง ๆ ในการจัดทำแผนการจัด
การศึกษา จัดทำเครื่องมือ การวัดและประเมินผล พรอมทั้งจัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
/2. พิจารณา…

-22. พิจารณา กลั่นกรอง แกไข ปรับปรุง เสนอแนะกรอบแนวทางในประเด็นที่มีความจำเปน
และสำคัญในแตละชวงระยะเวลาของระดับการศึกษาที่จัดใหกับผูเรียน กอนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
3) กำกับ นิเทศติดตาม วัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตามหลักการประเมินตาม
สภาพจริงดวยวิธีการเครื่องมือและหลักฐานรองรอยการเรียนรูที่หลากหลาย รายงานการประเมินผลการจัด
การศึกษาของครอบครัวในรอบ 1 ป และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ที่ ศธ ๐๔320/1322

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
31 มีนาคม 2564

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
เรียน นางฉวี ณ ตะกั่วทุง / นายวัฒนา จินดาพล
สิ่งที่สงมาดวย 1. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
จำนวน 1 ฉบับ
2. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
จำนวน 1 ฉบับ
ดวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ไดแตงตั้งทาน/บุคลากร
ของโรงเรียนเปนคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และคณะกรรมการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน รายชื่อตามประกาศฯ สงมาพรอมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0 7648 1529 ตอ 104
โทรสาร 0 7648 1530

ส่วนที 4
การมี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งานการรั บ นั ก เรี ย น
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 73/25๖๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕6๔
------------------------------------------ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ดำเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 ใหเปนไปตามประกาศ นั้น เพื่อใหการ
ดำเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 256๔ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคตามที่นโยบายกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงแตงตั้งคณะกรรมการประจำศูนย ประสานงานการรับนั กเรี ย น
ปการศึกษา ๒๕6๔ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหนาที่ใหคำปรึกษา แนะนำ แกไขปญหา รับเรื่องรองทุกข
รองเรียนตาง ๆ วินิจฉัย สั่งการเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับนักเรียน ประกอบดวย
๑.๑ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่รับผิดชอบกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
1.3 รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ทุกทาน
กรรมการ
1.4 ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
1.5 ประธานสหวิทยาเขตทุกเขต
กรรมการ
1.7 ผูอำนวยการกลุมทุกกลุม/หนวย
กรรมการ
๑.6 ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑.7 นางสาวประไพ พิกุลผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.8 นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการประจำศูนยการรับสมัครนักเรียน มีหนาที่
1. ปฏิบัติหนาที่อยูประจำศูนยการรับนักเรียนเพื่อใหบริการรับสมัครนักเรียนที่ไมมีเรียนและ
ประสงคจะใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดหาที่เรียนใหในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ในระหวางวันที่ 12-13 พฤษภาคม ๒๕6๔
2. ดำเนินการพิจารณาจัดการที่เรียนใหแกนักเรียนที่แจงความประสงคไว
3. รายงานผลการดำเนินการพิจารณาจัดหาที่เรียนฯ ใหคณะกรรมการอำนวยการทราบ เพื่อ
ดำเนินการประกาศผลการจัดหาที่เรียน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 256๔ รายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ ๑๕
พฤษภาคม 256๔ ณ โรงเรียนที่จัดให
/๒.๑ คณะกรรมการ….

-2๒.๑ คณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดพังงา
สถานที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประกอบดวย
๑) นางสาวสุวิภา ตั้งกอสกุล รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
๒) ผูอำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
กรรมการ
3.) ผูอ ำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชยั พัฒนาพิทยาคม
กรรมการ
4) ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา
กรรมการ
5) ผูอ ำนวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
กรรมการ
6) ผูอ ำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
กรรมการ
7) ผูอำนวยการโรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
กรรมการ
8) นางเพลินตา รักษกำเนิด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
9) นางสาวรัชนก อุยเฉง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผูชวยเลขานุการ
๒.2 คณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ ณ ศูนยประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ชั้น ๑ อาคาร
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย
๑) นางสาวสุวิภา ตั้งกอสกุล รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
2) ผูอำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
กรรมการ
3) ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ
4) ผูอำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต
กรรมการ
5) ผูอำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง
กรรมการ
6) ผูอำนวยการโรงเรียนกะทูวิทยา
กรรมการ
7) ผูอำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยา “จุติ-กองอนุสรณ”
กรรมการ
8) ผูอำนวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ
กรรมการ
9) นายธีระชล ยอดชู นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
10) นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ เจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเลขานุการ
11) นายศักดิ์เกษม จันคำ เจาหนาที่ศูนยประสานงาน สพม.พงภกรน
ผูช วยเลขานุการ
๒.3 คณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดระนอง
สถานที่ ณ ศูนยประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ประกอบดวย
๑) นายนรินธรณ เซงล้ำ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
๒) ผูอำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๓) ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง
กรรมการ
/ 4) ผูอำนวยการ…..

-34) ผูอำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา
กรรมการ
5) ผูอำนวยการโรงเรียนกะเปอรวิทยา
กรรมการ
6) ผูอำนวยการโรงเรียนละอุนวิทยาคาร
กรรมการ
7) ผูอำนวยการโรงเรียนปากจั่นวิทยา
กรรมการ
8) ผูอำนวยการโรงเรียนสุขสำราญราษฎรรังสรรค
กรรมการ
9) นางสาวประไพ พิกุลผล
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
10) นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน นักจิตวิทยา
ผูช วยเลขานุการ
11) นางสายฝน ไคลนาค เจาหนาที่ศูนยประสานงาน สพม.พงภกรน
ผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ โปรงใส เปนธรรม และใหบริการ
อยางมีอัธยาศัยไมตรี เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดเขาเรียนตามความเหมาะสม
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕6๔

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
ที่ 38/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
------------------------ตามที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เก็ ต ระนอง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการศู น ย์
ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ที่ 11/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 และที่ 246/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การมั ธ ยมศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการกากับดูแลที่เหมาะสม ตามความในระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง พ.ศ.2564 ข้อ 7 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง จานวน 2 ศูนย์ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
ประจำจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
1.1 นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
1.2 นายปัญญา หัตถิ
1.3 นายมนตรี พรผล

ผู้อานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
กรรมการ
1.4 นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อานวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา
กรรมการ
1.5 นายวิชัย สุริพล
ผู้อานวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้องอนุสรณ์”
กรรมการ
1.6 นางประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล ผู้อานวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ กรรมการ
1.7 นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองถลาง
กรรมการและเลขานุการ
1.8 นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
ประจำจังหวัดระนอง ประกอบด้วย
2.1 นายจรูญ อมฤตโกมล
ผู้อานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ผู้อานวยการโรงเรียนปากจั่นวิทยา
รองประธานกรรมการ
2.3 นายประเสริฐ รักร่วม
ผู้อานวยการโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
กรรมการ

-22.4 นายเสนอ นิ่งราวี
ผู้อานวยการโรงเรียนสุขสาราญราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
2.5 ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีระนอง
กรรมการ
2.6 ผู้อานวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา
กรรมการ
2.7 นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2.8 นางอารมย์ วาทะยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีอานาจ
หน้ า ที่ ต ามความในระเบี ย บส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั งงา ภู เก็ ต ระนอง ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษา
แบบศูนย์ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พ.ศ.2564 ข้อ 10
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 72/25๖๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕6๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
------------------------------------------ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ดำเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 ใหเปนไปตามประกาศ ดวยความเรียบรอย
บรรลุวัตถุประสงคตามที่นโยบายกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการประจำศูนยประสานงานการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕6๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้
๑. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
๒. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่รับผิดชอบกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ทุกทาน
กรรมการ
4. ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
5. ประธานสหวิทยาเขตทุกเขต
กรรมการ
6. ผูอำนวยการกลุมทุกกลุม/หนวย
กรรมการ
7. ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
8 นางสาวประไพ พิกุลผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
9. นางจุติมา ฉลองกุล นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
10. นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ใหคำปรึกษา แนะนำ แกไขปญหา รับเรื่องรองทุกข รองเรียนตาง ๆ วินิจฉัย สั่งการเรื่อง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ โปรงใส เปนธรรม และใหบริการ
อยางมีอัธยาศัยไมตรี เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดเขาเรียนตามความเหมาะสม
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕6๔

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ที่ 24/๒๕๖4
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4
-----------------------------------------ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖4 โดยกาหนดให้
โรงเรี ย นแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรั บนักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา
๒๕๖4 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวันที่
20 มกราคม ๒๕๖4 ประกอบด้วย
๑. นายภานุวัฒน์
จันทร์ทอง
ประธานที่ปรึกษา
๒. นางลาวัลย์
ชูทอง
ที่ปรึกษา
๓. นางสาวพรสุดา
นาวารักษ์
ประธานกรรมการ
๔. นายธาตรี
ชูทอง
กรรมการ
๕. นายอนุกิตติ์
ศุภวัฒนกิจ
กรรมการ
๖. นางอนงค์นาฏ
ลิ่มพรรณ์
กรรมการ
๗. นางสุลักขณา
ทองเนียม
กรรมการ
8. นางกันต์ญัชชา
ไชยพฤกษ์สกุล
กรรมการ
9. นายธนากร
นาควรรณ
กรรมการ
10. นางสาววันวิสาข์ ทองแดง
กรรมการ
11. นายสุชล
ลือเสียง
กรรมการ
12. นางสาวลดาวัลย์ ภัทรวิวัฒน์
กรรมการ
13. นางสาวพรรณิภา กันภัย
กรรมการ
14. นายศุภโชค
อ้นชู
กรรมการ
15. นางสาวจินดามณี พริ้มพราย
กรรมการ
16. นางสาวเพียงใจ
รักเอี่ยม
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดังนี้
1. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-23. กาหนดมาตรการป้องกัน กากับ ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๔ ภายในโรงเรียนให้ได้ข้อยุติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ประธานคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รายงานการประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ปการศึกษา 2564 จังหวัดพังงา
ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมเขางุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
.................................................
ผูมาประชุม
1. นายสมชาย รองเหลือ

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

ประธาน

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
2. นางสาวอรสา เสรีวงษ

ผูอำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

กรรมการ

3. นางวรอิศรา พรหมภัทร

แทนผูอำนวยการโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”

กรรมการ

4. นายมนตรี ยกเชื้อ

ผูอำนวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา

กรรมการ

5. นายสมศักดิ์ ไชยโสดา

ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

กรรมการ

6. นายศิริ พูลศิริ

แทนนายกเทศมนตรีเมืองพังงา

กรรมการ

7. นายนิยม หัศนี

ผูอำนวยการโรงเรียนตัรลียะหอิสลามียะห

กรรมการ

8. นางสาวประไพ พิกุลผล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
9. นางสาวจุติมา ฉลองกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ติดราชการ)
ผูเขารวมประชุม
1. นางเพลินตา รักษกำเนิด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 หลักเกณฑอัตรากำลังครู ตาม ว 23 ซึ่งสงผลกระทบกับระดับมัธยมศึกษา
จะทำใหอัตราครูนอยลง ทั้งเขตประมาณรอยกวาคน
1.2 โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล” ผูบ ริหารโรงเรียน(ผูอำนวยการโรงเรียน)ยังวางอยู
ยังไมสามารถดำเนินการได เนื่องจากติดหลักเกณฑที่กำหนด ซึ่งทางเขตไดนำเสนอ
กคศ.แลว
/ระเบียบวาระที่ 2....

-2ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
-ไมมีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ที่ประชุม

3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
การรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 และปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน
(เอกสารดังแนบ)
- คณะกรรมการฯ รับทราบประกาศนโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารรับนักเรียน
ปการศึกษา 2564 และปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ปการศึกษา 2564 จังหวัดพังงา (เอกสารดังแนบ)

ที่ประชุม

บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ดังนี้
1. พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและรวมกับเขตพื้นที่การศึกษา
อื่นภายในจังหวัด ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได
เปนธรรม และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค
ใหเด็กในเขตพื้นที่การศึกษาที่อยูในระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเขาเรียน
ตามความเหมาะสม
3. กำหนดมาตรการปองกัน ปองปราม กำกับ ติดตามใหการรับนักเรียน
เปนไปดวยความสุจริต โปรงใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได
4. ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ใหความเห็นชอบเขตพื้นที่บริการ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเรียนในเขตพื้นที่
บริการ สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน จำนวนนักเรียนตอหอง
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. ปองกัน วินิจฉัย และแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาใหไดขอยุติ
- คณะกรรมการฯ รับทราบประกาศแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปการศึกษา 2564 จังหวัดพังงา พรอมดำเนินการ
ตามบทบาทหนาที่ดังกลาว เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 ของจังหวัดพังงา
เปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต โปรงใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได
/3.3 ขอมูล...

-33.3 ขอมูลนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่คาดวาจะจบ
ปการศึกษา 2563 ( ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2563) รายละเอียดดังแนบ
จังหวัด
พังงา

ที่ประชุม

หนวยงาน/โรงเรียน
สังกัด สพป.
สังกัด เอกชน
การศึกษาพิเศษ (รปค.)
สังกัด อบจ.
สังกัด เทศบาล/อบต.
สังกัด สพม.14

จำนวนนักเรียน
ชั้น ป.6
2,736
565
72
0
502
0
รวม
3,875

จำนวนเรียนชั้น
ม.3
650
266
69
31
352
1,790
3,158

- คณะกรรมการฯ รับทราบ ขอมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่คาดวาจะจบปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในจังหวัดพังงา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ดำเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ไดจัดทำประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 จังหวัดพังงา เพื่อคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดพังงา พิจารณาแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน หากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดพังงา พิจารณาแลวจะไดนำเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา เพื่อใหความเห็นชอบตอไป รายละเอียดดังแนบ
มติที่ประชุม

- คณะกรรมการ ฯ เห็นชอบใหเปนไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

-44.2 การจัดทำแผนการรับนักเรียน ประจำปการศึกษา 2564
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ไดรวบรวม ประมวลแผน
การรับนักเรียน จำนวนหองเรียนและจำนวนนักเรียนตอหองเรียน เขตพื้นที่บริการ
สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ใหความเห็นชอบ
- แผนการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปที่ 1 (ดังแนบ)
- แผนการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปที่ 4 (ดังแนบ)
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ อนุมัติโดยหลักการกรณีที่โรงเรียนมีความจำเปนตองรับนักเรียน
มากกวา 40 คน โดยใหโรงเรียนดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติการ
รับนักเรียน ปการศึกษา 2564 จังหวัดพังงา
4.3 เขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของโรงเรี ย น
โรงเรียนไดแจงเขตพื้นที่บริการ ปการศึกษา 2564 จำนวน 13 โรงเรียน
(รายละเอียดดังแนบ)

มติที่ประชุม

- คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวปรับใหเปนตามความเหมาะสม โดยใชเขตพื้นที่
บริการ ทุกตำบล ในอำเภอนั้น ๆ

มติที่ประชุม

4.4 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ กำหนดมาตรการปองกัน
ปองปราม กำกับ ติดตามใหการรับนักเรียนเปนไปดวยความสุจริต โปรงใส
เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได และไดจัดทำ รางมาตรการปองกัน
ปองปราม กำกับติดตาม ฯ ดังกลาวเพื่อใหคณะกรรมการฯ พิจารณา
(รายละเอียดดังแนบ)
- คณะกรรมการ ฯ เห็นชอบใหเปนไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11
พฤศจิกายน 2563 และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
4.5 โรงเรียนไดเสนอชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามคามเหมาะสม
เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบ
/ 1. โรงเรียน….

-51. โรงเรียนเกาะยาววิทยา
2. โรงเรียนกะปงพิทยาคม
3. โรงเรียนตะกั่วทุงงานทวีวิทยาคม
4. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎรรังสรรค
5. โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
6. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
7. โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”
8. โรงเรียนสตรีพังงา
9. โรงเรียนตะกั่วปาคีรีเขต
10. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
11.โรงเรียนทับปุดวิทยา
12. โรงเรียนทายเหมืองวิทยา
13. โรงเรียนทุงมะพราววิทยา
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่โรงเรียนเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ที่ประชุม

- วิทยาลัยเทคนิคพังงาเปดหลักสูตรเพิ่มขึ้น มีหอพัก โนตบุค มีมหาวิทยาลัย (มอ.)
เปนพี่เลี้ยง มีกองทุนใหกับนักเรียนเรียนฟรีและสนับสนุนการเรียนของนักเรียน
หลักสูตรใหม เทคโนโลยีการจัดนิทรรศการและอีเวนท ทุนการศึกษาหลักสูตรอาหาร
และโภชนาการ การโรงแรม ใหทุนฟรี 7500 บาท แตตองเรียนจนจบ(ยังไมไดรับการ
อนุมัติ) ขอประชาสัมพันธ
- ชวงนี้โรงเรียนเอกชนเปดรับสมัครออนไลนในชวงโควิด-19 โดยขอใหโรงเรียนกำชับ
มาตรการปองกันโควิด-19

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ
(นางสาวประไพ พิกุลผล)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผูจดรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นายสมชาย รองเหลือ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ผูตรวจรายงานการประชุม

ส่วนที 5
การมี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งานชุ มชน
แห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (PLC)
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
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ส่วนที 7
การมี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งานการจั ด สอบ O-NET
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 39/2564
เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ประสานการสอบและคณะกรรมการประจําศูนย์ประสานการสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
____________________________________________
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ในฐานะศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง จะดํ า เนิ น การจั ด สอบ O-NET ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงได้ตั้งศูนย์ประสานการสอบระดับจังหวัดและ
กรรมการประจําศูนย์ 4 ศูนย์ ดังนี้
ศูนย์ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีหน้าที่รับข้อสอบและกระดาษคําตอบ
ของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในจังหวัดพังงา จากเจ้าหน้าที่ของ สทศ. (ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2564) เก็บรักษาไว้
โดยปลอดภัย ณ ห้องประชุมเขาทอย และมอบให้สนามสอบจังหวัดพังงากลุ่มที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนดีบุกพังงา
วิทยายน โรงเรียนสตรีพังงา โรงเรียนทับปุดวิทยา โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โรงเรียนตะกั่ว
ทุ่งงานทวีวิทยาคม โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนเกาะยาววิทยา ในวันที่ 13 มีนาคม 2564
และรับกระดาษคําตอบพร้ อมเอกสารประกอบการสอบคืนจากสนามสอบ และมอบให้คณะกรรมการรับ-ส่ง
กระดาษคําตอบของ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00) เพื่อรวบรวมมอบ
ให้กับเจ้าหน้าที่ของ สทศ. ที่จะมารับตามที่กําหนดต่อไป ประกอบด้วย
1. นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อํานายการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานศูนย์ประสาน
2. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อํานายการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
3. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา
รองผู้อํานายการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
4. นางวิมพ์วิภา รักสม
รองผู้อํานายการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
5. นางจันทณา ช่วยชนะ
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
6. นางญานีลา อุเซ็ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
7. นางสาวจันทนี บุญนํา
พนักงานราชการ
กรรมการ
8. นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง กรรมการและเลขานุการ
ศูนย์ที่ 2 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” มีหน้าที่รับข้อสอบและกระดาษคําตอบของโรงเรียนที่เป็นสนาม
สอบในจังหวัดพังงา กลุ่มที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โรงเรียน
กะปงพิทยาคม และโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา จากศูนย์ที่ 1 (วันที่ 12 มีนาคม 2564) เก็บรักษาไว้โดยปลอดภัย
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” และมอบให้โรงเรียนที่เป็นสนามสอบจังหวัดพังงากลุ่มที่
2 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 และ รับกระดาษคําตอบพร้อมเอกสารประกอบการสอบคืนจากสนามสอบ และมอบ
ให้คณะกรรมการรับ - ส่งกระดาษคําตอบของ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา
13.00 น.) เพื่อรวบรวมมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของ สทศ. ที่จะมารับตามที่กําหนดต่อไป ประกอบด้วย
/1. นางวรอิศรา…

2
1. นางวรอิศรา พรหมภัทร
2. นางสาวสุภาพร บุญธรรม
3. นางศิริกานต์ ขุนทองจันทร
4. นายยุทธนา อินทรคุ้ม
5. นางสาวจรีรัตน์ สามารถ

รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

ประธานศูนย์ประสาน

ครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ศึกษานิเทศก์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” กรรมการและเลขานุการ

ศูนย์ที่ 3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มีหน้าที่รับข้อสอบและกระดาษคําตอบของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบใน
จังหวัดระนอง จากเจ้าหน้าที่ของ สทศ. (ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2564) เก็บรักษาไว้โดยปลอดภัย ณ ห้องวิชาการ
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และมอบให้สนามสอบจังหวัดระนอง ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 และรับกระดาษคําตอบ
พร้อมเอกสารประกอบการสอบคืนจากสนามสอบ และ มอบให้คณะกรรมการรับ-ส่งกระดาษคําตอบของ สพม.
พังงา ภูเก็ต ระนอง (ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.) เพื่อรวบรวมมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของ สทศ.
ที่จะมารับตามที่กําหนดต่อไป ประกอบด้วย
1. นายจรูญ อมฤตโกมล
ผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ประธานศูนย์ประสาน
2. นายศุภมนต์ อินทร์จันทร์
ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
3. นายจักรินทร์ ปุญณะแก้ว
ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
4. นายจุลนิษฐ ซังธาดา
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีระนอง
กรรมการ
5. นางอารมย์ วาทะยา
รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการและเลขานุการ
ศูนย์ที่ 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีหน้าที่รับข้อสอบและกระดาษคําตอบของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบใน
จังหวัดภูเก็ต จากเจ้าหน้าที่ของ สทศ. (ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2564) เก็บรักษาไว้โดยปลอดภัย ณ ห้องประชุม
114 โรงเรียนสตรีภูเก็ต และมอบให้สนามสอบจังหวัดภูเก็ต 13 มีนาคม 2564 และรับกระดาษคําตอบพร้อม
เอกสารประกอบการสอบคืนจากสนามสอบ และมอบให้คณะกรรมการรับ - ส่งกระดาษคําตอบของ สพม.พังงา
ภูเก็ต ระนอง (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.) เพื่อรวบรวมมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของ สทศ.ที่จะมา
รับตามที่กําหนดต่อไป ประกอบด้วย
1. นายปัญญา หัตถิ
ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ประธานศูนย์ประสาน
2. นางสาวพรรณทิภา ทองนวล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ
3. นางสาวนิสานาถ สงรักษ์
ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
4. นางจันทณา ช่วยชนะ
5. นายไกรสร สุทธิประภา
ศึกษานิเทศก์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
6. นายสันติ วงค์ไชยา
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการแต่ละศูนย์ ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ วางแผน ประสานงานแบ่งภารกิจกันเอง
เป็นการภายใน และกําหนดมาตรการ/แนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน และปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคู่มือ/แนวทาง/กําหนดการ/ปฏิทินปฏิบัติงานที่กําหนดให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 46/2564
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ข้อมูลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน
ของศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
................................................................
ด้วยศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จะดําเนินการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13–14
มีนาคม 2564
ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและการจัดทําข้อมูลในระบบโปรแกรมการสอบในระดับ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ข้อมูลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน
ของศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. รับและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบทั้งหมดจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมการสอบ O–NET
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
2. เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียน และนําไปใช้กับระบบโปรแกรมการ
สอบของโรงเรียน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการจนสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม
3. ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการสอบของโรงเรียน โดยการรับ การส่ง การติดตาม ตรวจสอบ
การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงในระบบโปรแกรมการสอบตามที่ศูนย์สอบและ สทศ. กําหนด
4. รายงานค่าสถิติการสอบผ่านทาง www.niets.or.th หลังการสอบเสร็จสิ้นในแต่ละวิชา
ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้อํานวยความสะดวกด้านข้อมูลการสอบ
ควบคุม กํากับ ดูแลให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามรายชื่อในรายละเอียดแนบท้ายคําสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

รายละเอียดแนบท้ายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ที่ 46/2564
..........................................................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
จังหวัด
พังงา

ภูเก็ต

ระนอง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รหัสโรงเรียน
1082012002
1082012001
1082012010
1082012004
1082012003
1082012005
1082012007
1082012011
1082012012
1082012013
1082012006
1082012008
1083012004
1083012006
1083012005
1083012003
1083012001
1083012002
1085012006
1085012005
1085012001
1085012004

โรงเรียน
กะปงพิทยาคม
เกาะยาววิทยา
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ทุ่งโพธิ์วิทยา
ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
ทับปุดวิทยา
ท้ายเหมืองวิทยา
ทุ่งมะพร้าววิทยา
ดีบุกพังงาวิทยายน
สตรีพังงา
กะทู้วิทยา
เชิงทะเลวิทยาคมฯ
เมืองถลาง
เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต
ภูเก็ตวิทยาลัย
สตรีภูเก็ต
กระบุรีวิทยา
กะเปอร์วิทยา
พิชัยรัตนาคาร
ละอุ่นวิทยาคาร

ชื่อ-สกุล
นางสาวปารณี เพชรสีช่วง
นางกุลยา กุลสัน
นางสาวอนิสา ชุมบุญ
นางสาวสายฝน จันทร์ศรีนวล
นางสาวณัฐธิดา ช่อแตง
นางสาวชนัญญา เนตรบุตร
นายพรเทพ อุ้มชูวัฒนา
นางสาววรรณนี เขน็ดพืช
นายสุขาติ ทองเกื้อ
นางสาวสุพรรณี ภักดี
นายพิพัฒน์ ไชยชนะ
นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์
นางสาวรัชดา ดําคงแสง
นางสาวปริสา หนูอินทร์
นายกฏกานต์ สืบวิเศษ
นายวรศักร์ ณ นคร
นางสาวณัฐกานต์ ฤกษ์สํารวจ
นางสาวเณริศา พรหมวิลัย
นางศลิษา สายน้ําใส
นายพรศักดิ์ คงแก้ว
นางสาวณัฐชริกา ขวัญเดือน
นางสาวรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 53/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
________________________________________
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้ดําเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564
และได้กําหนดศูนย์ประสานงานการสอบ จํานวน 4 ศูนย์ 22 สนามสอบ ประกอบด้วย ศูนย์ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จํานวน 8 สนามสอบ ศูนย์ที่ 2 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จํานวน 4
สนามสอบ ศูนย์ที่ 3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จํานวน 4 สนามสอบ ศูนย์ที่ 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จํานวน 6 สนามสอบ
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นกําลังใจในการปฏิบัติงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
ศูนย์ที่ 1 - 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และโรงเรียนตะกั่วป่า
“เสนานุกลู ” จังหวัดพังงา ประกอบด้วย
1. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2. นางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
3. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
4. นางชฎาธาร ศรีพัฒน์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
5. นางสาวประไพ พิกุลผล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6. นางสาวโสภณา แป้นปลืม้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
7. นางสาวจิราภรณ์ คงรัตน์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์ที่ 3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ประกอบด้วย
1. นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ผู้อํานวยการโรงเรียนปากจั่นวิทยา
2. นายเสนอ นิ่งราวี
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุขสําราญราษฏร์รังสรรค์
ศูนย์ที่ 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2. นางเสาวรส เอ่งฉ้วน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ส่วนที 8
การมี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งานบริ ห ารขั บ เคลื อน
ศู น ย์ พั ฒ นาศั กยภาพบุ คคลเพื อความเปนเลิ ศ (HCEC)
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คําสั่งสํสานักงานเขตตพืน้ ทีก่ ารศึกษามั
ก ธยมศึกษาพั
ษ งงา ภูเก็ ต ระนอง
ที่ 85 /22564
เรื่อง แต่
แ งตั้งคณะกกรรมการบริหหารขับเคลื่อนศู
น นย์พฒ
ั นาศัศักยภาพบุคคคลเพือ่ ความเปป็นเลิศ
(
(Human
Capital Excellence Centter: HCEC) โรงเรี
โ ยนสตรีภภูเก็ต
................................................................
ตามทีสํส่ าํ นักงานคณะะกรรมการการรศึกษาขั้นพืนฐาน
น้
กระทรววงศึกษาธิการร ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์พัพัฒนา
man Capitaal Excellencce Center: HCEC) ครออบคลุมทั้ง 777 จังหวัด เพื่อเป็
อ น
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Hum
า
ฒ น าครู แ ละบุ คคลากรทางกการศึ ก ษาใน เขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร ตามสสมรรถนะวิ ชาชี
ช พ
ศู น ย์ ก ลางใในการบริ ห ารและพั
ที่ระบุในแผนนพัฒนารายบบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ( Excellence Individuual Deveelopment Plan: EIDP)
E
st
ของกระทรววงศึกษาธิการและทักษะในนศตวรรษที่ 221 (21 Century
C
Skkills) และเพืพื่อสนับสนุนการเป็
ก นชุมชนนแห่ง
การเรียนเรียยนรู้ทางวิชาชีพ (Professioonal Learninng Communnity : PLC) ในนการนี้ ศูนย์พพัฒนาศักยภาาพบุคคลเพื่อความ
ค
เป็นเลิศ (HCCEC)
ศูนย์โรงเรียนสตรี
น ภูเก็ต จั งหวัดภูเก็ต จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น ในรระยะที่ 1 โดยการต่อยอดดจาก
ศูนย์พัฒนากการเรียนการสสอนภาษาอังกฤษ
ก (Englishh Resource Information Center: ERIIC) ที่ตั้งอยู่ในโรงเรี
น ยนสตรีภูเก็ต
มาแต่เดิม
เพื่อให้การบริ
ก หารจัดการของศู
ด
นยย์พัฒนาศักยภภาพบุคคลเพืพื่อความเป็นเเลิศ (HCEC) ศูนย์โรงเรียน
นโยบายสํานักงานคณะกรรม
ง
มการ
สตรีภูเก็ต จังงหวัดภูเก็ต บรรลุเป้าหมายยอย่างมีประสิสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามนโ
การศึกษาขัน้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
บ
พ.ศศ. 2564 นโโยบายและจุดเน้
ด นของกระททรวงศึกษาธิกการ ปีงบประะมาณ พ.ศ. 2564
2
และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศั
น กยภาพของศูนย์บริหา รงานการพัฒนาศั
ฒ กยภาพบบุคคลเพื่อควาามเป็นเลิศ (HHuman Caapital
Excellencee Management Centerr: HCEMC) จึงอาศัยความมในมาตรา 82 แห่งพระราาชบัญญัติระเเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรรทางการศึกษา
ษ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไไขเพิ่มเติม) แตต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรขับเคลื่อนศูนย์
น พัฒนาศักยภาพ
ย
บุคคลเพื่อคววามเป็นเลิศ (HCEC) ศูนย์โรงเรี
โ ยนสตรีภภููเก็ต จังหวัดภูเก็ต ดังนี้
๑. คณะกรรรมการทีป่ รึกษา
ษ มีหน้าที่ ให้
ใ คําปรึกษา แก้ปัญหาให้การดํ
ก าเนินการรของศูนย์เป็นนไปด้วยความ
เรียบร้อยยมีประสิทธิภาพบรรลุ
า
ผลตาามทีต่ ั้งไว้ ประะกอบด้วย
๑.๑ นายสมมชาย รองเหลืลือ
ผู้อํานวยการสํ
น
านักงาานเขตพื้นที่การศึศึกษามัธยมศึกษาพั
ษ งงา ภูเก็ต รระนอง ประธานกรรมกการ
๑.๒ นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุ
อ ล รองผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นทีการศึ
ก่ กษามัธยมมศึกษาพังงา ภูเเก็ต ระนอง รอองประธานกรรรมการ
1.3 นายนริรินธรณ์ เซ่งล้าํ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีการศึ
่ กษามัธยมมศึกษาพังงา ภูเเก็ต ระนอง รอองประธานกรรรมการ
๑.4 นางสาวจิราภรณ์ คงงรัตน์ ผู้อํานวยการกลุ
น
่มพพัฒนาครูและะบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
ก
1.5 นางจันททณา ช่วยชนะะ
ผู้อํานวยการกลุ
น
่มนิเทศ ติดตามมและประเมินการจัดการศึกกษา
กรรมการ
ก
๑.6 นายยุททธนา อินทรคุคุม้
ศึกษานิ
ษ เทศก์ สพมม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
ก
1.7 นายวัชรรศักดิ์ สงค์ปาน
ผู้อํานวยการโรงเรี
น
รียนภูเก็ตวิทยาลั
ย ย
กรรมการ
ก
1.8 นายมนตรี พรผล
ผู้อํานวยการโรงเรี
น
รียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินนทร์ ภูเก็ตฯ กรรมการ
ก
1.9 นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อํานวยการโรงเรี
น
รียนกะทู้วิทยาา
กรรมการ
ก
1.10 นายพิพิเชษฐ์ ถนอมววรรณ ผู้อํานวยการโรงเรี
น
ยยนเมืองถลางง
กรรมการ
ก
1.11 นายวิชชัย สุริพล
ผู้อํานวยการโรงเรี
น
รียนเชิงทะเลวิวิทยาคม “จุต-ก้
ิ องอนุสรณ์ ”
กรรมการ
ก
1.12 นางสาาวประภาพรรรณ เพ็ชรประสมกูล ผู้อํานนวยการโรงเรียนวี
ย รสตรีอนุสรณ์
ส
กรรมการ
ก
1.13 นายปัปัญญา หัตถิ
ผู้อํานวยการโรงเรี
น
ยนสตรีภูเก็ต
กรรมกการและเลขานนุการ

-22. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ (1) เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (2) บริหารจัดการการดําเนินงานของศูนย์ฯ อย่างเป็นระบบ อํานวยความสะดวกในการจัดทํา
โครงการ/หลักสูตรและเบิกจ่ายงบประมาณให้กบั ศูนย์ฯ (3) อํานวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงาน
และโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
(4) นิเทศ กํากับติดตาม และดูแลการดําเนินงานของศูนย์ฯ และ (5) รายงานผลการดําเนินงานรายเดือนของศูนย์ฯ
เสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย
2.1 นายปัญญา หัตถิ
2.2 นายสันติ วงค์ไชยา
2.3 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล
2.4 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน
2.5 นายอํานวย ปุพเพตะนันท์
2.6 นางสาวทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ
2.7 นายรัชพล มาลาศิลป์
2.8 นางสาวณัฐนิชา ลิ่มวงศ์เสรี

ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูจ้ ัดการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนหลัก (Core Team) ทําหน้าที่ (1) รับผิดชอบการดําเนินงานของศูนย์ฯ
(2) วางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์ฯ (3) ดําเนินการออกแบบและ/หรือพัฒนาและ
ขออนุมตั ิโครงการ/หลักสูตร (Verification) จากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
และ/หรือคุรุสภา (4) ดําเนินงานการฝึกอบรม (Training) และการทดสอบ (Testing) ตามแผนการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ (5) ประสานงานกับคณะกรรมการอํานวยการและ
ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Management Center:
HCEMC) เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ และ (6) ประเมินผล อภิปรายผล และ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/หลักสูตรตามที่กาํ หนดในแผนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
3.1 นายอํานวย ปุพเพตะนันท์
3.2 นางสาวทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ
3.3 นายรัชพล มาลาศิลป์
3.4 นางอรวรรณ สังขะไชย
3.5 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ
3.6 นายประวิทย์ เพชรดี
3.7 นางสาวณัฐนิชา ลิ่มวงศ์เสรี

ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการกิจกการสาธารณะและสื่อสารองค์กร ) มีหน้าที่ (1) รับผิดชอบการดําเนินงานศูนย์ฯ (2) ร่วมวางแผน
การปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์ฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนหลัก (Core Team)
(3) จัดทํา สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ โครงการ/หลักสูตร และประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์ฯ
กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดภูเก็ต (4) ประสานงานกับ
ฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ และ (5) ประเมินผล อภิปรายผล และ
รายงานผลการดําเนินการทุกโครงการ/หลักสูตรตามที่กําหนดในแผนการปฏิบัติงานไปยังผู้จัดการศูนย์ฯ ประกอบด้วย
4.1 นางสาวณัฐนิชา ลิ่มวงศ์เสรี
4.2 นางสาวสุมาลี อนันต์ตันติกุล
4.3 นางจิตลัดดา รัตนกิจโกศล

ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-34.4 นางสาวนิตยา ดวงมณี
4.5 นางสาวสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์
4.6 นางสาวอทิษา จารุพันธ์
4.7 นางภัคพิชา สุทินนะ
4.8 นางพรทิพย์ มินทราเวช
4.9 นายภูวิศ พลรงค์
4.10 นางสาวชนกภัทร์ อังอัจฉะริยะ
4.11 นางสาวณิชกานต์ ฉันทธํารงศิริ
4.12 นางสาวสุพัตรา อยู่ทองอ่อน
4.13 ว่าที่รอ้ ยตรีหญิงรัตติยา พูลผล
4.14 นางนิชาภา วงศ์วิ่ง
4.15 นางสาวมาลัย ฮูกซาม
4.16 นางสาวนันทิยา กล้าหาญ
4.17 นางสาวพิมภา ชูชุม
4.18 นางสาวธรารัตน์ คงปลอด
4.19 นางสาวปิยวรรณ ทองจันทร์
4.20 นางสาวดาริกา เย็นใจ
4.21 นางสาวเบญจภรณ์ หยู่ตุ้ง
4.22 นางสาวสุภัสสรา แก้วเรือง
4.23 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์
4.24 นายทวิชชัย พนังนุวงศ์
4.25 นางธนัญญา ศิริวัฒน์
4.26 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ
4.27 นางแก้วตา ชูกลิ่น
4.28 นางสาวกรรณิกา คงทอง
4.29 นางจุไรรัตน์ ลุยจันทร์

ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการบริหารงบประมาณ มีหน้าที่ (1) ประสานงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ (2) บริหารงบประมาณโดยเน้นความประหยัดและคุ้มค่าสูงสุด และ
(3) ดําเนินการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมตามความจําเป็น ประกอบด้วย
5.1 นายรัชพล มาลาศิลป์
5.2 นางสาวพิมภา ชูชุม
5.3 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์

ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6. เจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยี มีหน้าที่ จัดเตรียมและดูแลสารสนเทศที่อยูใ่ นรูปแบบ online ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(Internet) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ของศูนย์ฯ ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
6.1 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ประธานกรรมการ
6.2 นายประวิทย์ เพชรดี
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ
6.3 นางแก้วตา ชูกลิ่น
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ
6.4 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ
6.5 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ

-46.6 นางธนัญญา ศิริวัฒน์
6.7 นายยทวิชชัย พนังนุวงศ์
6.8 นางสาววาสนา กุณฑลเบ็ญจะ
6.9 นายยหวังฮุย
6.10 นาางสาวณัฐนิชา ลิม่ วงศ์เสรี
6.11 นาางสาวทิพย์ธิดา
ด จงประสานนเกียรติ
6.12 นาายรัชพล มาลาศิลป์

ครู โโรงเรียนสตรีภูภเู ก็ต
ครู โโรงเรียนสตรีภูภเู ก็ต
ครู โโรงเรียนสตรีภูภเู ก็ต
ครูชาาวต่างประเทศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โโรงเรียนสตรีภูภเู ก็ต
ครู โโรงเรียนสตรีภูภเู ก็ต
ครู โโรงเรียนสตรีภูภเู ก็ต

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกาารและเลขานุการ
กรรมการแลละผู้ช่วยเลขานนุการ
กรรมการแลละผู้ช่วยเลขานนุการ

ขขอให้ผู้ที่ได้รับแต่
บ งตั้งปฏิบติัตหิ น้าที่ด้วยคววามรับผิดชอบบ เสียสละ แลละอุทศิ เวลาใหห้แก่ราชการ เพื่อก่อให้เกิดผลดี
ด
แก่ทางราชการสืบไป
ททั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤฤษภาคม พ.ศศ. 2564

(นายสมชชาย รองเหลือ)
อ
ผู้อํานวยการสํ
น
านักกงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพังงาา ภูเก็ต ระนออง

คํคาสั่ง สํานักงานเขตพื
ง
น้ ทีก่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ง ภูเก็ต ระนนอง
ที่ 84 / 2564
2
เรื่อง แต่ต่งตั้งคณะกรรรมการดําเนินนงานศูนย์พฒนาศั
ฒ
ั
กยภาพบบุคคลเพือ่ คววามเป็นเลิศ
(Huuman Capitaal Excellencce Center : HCEC)
H
โรงเรียนตะกั
ย ่วป่า “เเสนานุกลู ”
----------------------------------------------------------------------------ตามทีที่สํานักงานคณ
ณะกรรมการกการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระททรวงศึกษาธิการ
ก ได้มีนโยบบายจัดตั้งศูนย์ยพัฒนาศักยภภาพ
บุบคคลเพื่อควาามเป็นเลิศ (Human Capital Excellennce Center : HCEC) จํานวน
า ๑๘๕ ศู นย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในกการ
พัฒนาครูและะบุคลากรทางงการศึกษาในนเขตพื้นที่การรศึกษาทั่วปรระเทศ ตามสมมรรถนะวิชาชีชีพและสมรรรถนะในศตวรรรษ
ที่ ๒๑ ของกระะทรวงศึกษาธิธิการ ตามแผนพัฒนารายบบุคคลเพื่อควาามเป็นเลิศ (EExcellence Individual Developmeent
Plan
P
: EIDP) โดยมีมีกระบวนการรพัฒนาผ่านแแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาาเพื่อความเป็ปนเลิศ (Digitaal Educattion
Excellence
E
PPlan : DEEPP) เพื่อนําเก็บข้
บ อมูลลงใน Big Data ขอองกระทรวงศึกษาธิการ อันนเป็นส่วนหนึงในการปลดล็
่ง
ล็อก
ปรั
ป บเปลี่ยน แลละเปิดกว้างใหห้การศึกษาไททยก้าวสู่ยุคใหหม่ที่สามารถผผลักดันให้ประเทศเจริญก้าววหน้าอย่างมีศัศกั ยภาพทัดเทีทียม
อาณาประเทศ
อ
ศ และพัฒนาไปสู่การสร้างททุนมนุษย์ที่เป็นนเลิศในอนาคคต นอกจากนีนี้ยังเป็นศูนย์กกลางในการทดสอบทักษะด้ด้าน
ภาษาอั
ภ งกฤษ (English Literacy)
L
และทั
แ กษะด้านนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitall Literacy)) ซึ่งถือว่าเป็ป็นทักษะพื้นฐาน
ฐ
ในมาตรฐานวิชชาชีพครู รวมมถึงทักษะอื่นๆ ที่สําคัญในศศตวรรษที่ ๒๑๑ ที่ทุกคนต้องได้
อ รับการพัฒั นาสอดคล้องกั
อ บยุทธศาสสตร์
ชาติ
ช ๒๐ ปี แลละความเปลี่ยนแปลงไปอย
ย
ย่างรวดเร็ว โ ดยโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนนานุกูล”ได้รับบการจัดตั้งให้ห้เป็น ศูนย์พัฒนา
ฒ
ศักยภาพบุคคลลเพื่อความเป็ป็นเลิศ (Hum
man Capitall Excellencce Center : HCEC) ดดังกล่าวด้วย ดังนั้นเพื่อให้การ
ก
ดําเนินงานเป็นนไปตามเป้าประสงค์
ป
อย่างมีประสิทธิภาาพและประสิทธิ
ท ผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรรมการดําเนินงานศู
น นย์พัฒนา
ฒ
ศักยภาพบุคคลลเพื่อความเป็ป็นเลิศ (Hum
man Capitall Excellencce Center : HCEC) โรรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูกูล”
ประกอบด้
ป
วยผูผู้มีรายชื่อ ดังนี้
๑.
๑ คณะกรรมมการที่ป รึกษา
ษ มีหน้าที่ ให้คําปรึกษาา แก้ปัญหาใให้การดําเนินการของศู
น
นยย์เป็นไปด้วยความ เรียบร้ร้อย
มีประสิทธิภภาพบรรลุผลตตามที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย
๑.๑
๑ นายสมชชาย รองเหลือ
ผูอํ้อานวยการสํานักกงานเขตพื้นที่การรศึกษามัธยมศึกษาพั
ษ งงาภูเก็ตระะนอง ประธาานกรรมการ
๑.๒
๑ นางสาวสสุวิภา ตั้งก่อสกุ
สล
รอองผู้อํานวยการสํานนักงานเขตพื้นทีการศึ
่ก กษามัธยมศึกษาพั
ก งงา ภูเก็ต รระนอง รองปรระธานกรรมกการ
1.3
1 นายนรินนธรณ์ เซ่งล้ํา
รองงผู้อํานวยการสํานนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพั
ก งงา ภูเก็ต ระะนอง รองปรระธานกรรมกการ
๑.4
๑ นางสาวจิจิราภรณ์ คงรัรัตน์
ผูอํอ้ านวยการกลลุ่มพัฒนาครูและบุ
แ คลากรทางการศึกษา
กรรมกการ
1.5
1 นางจันทณ
ณา ช่วยชนะ
ผูอํอ้ านวยการกลลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิ
ต
มินการจัดการรศึกษา กรรมกการ
๑.6
๑ นายยุทธธนา อินทรคุม้
ศึกษานิ
ก เทศก์ สสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมกการ
๑.7
๑ นายมนตรี ยกเชื้อ
ผูอํอ้ านวยการโรงงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
กรรมกการ
๑.8
๑ นางสาวออรสา เสรีวงษ์ษ์
ผูอํอ้ านวยการโรงงเรียนดีบุกพังงาวิ
ง ทยายน
กรรมกการ
๑.9
๑ นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผูอํอ้ านวยการโรงงเรียนคุระบุรีรชี ัยพัฒนาพิทยาคม
กรรมกการ
๑.10
๑ นางสาวชนากานต์ หมื
ห ่นพันธ์ชู ผูอํอ้ านวยการโรงงเรียนทุ่งโพธิวิ์วทิ ยา
กรรมกการ
๑.11
๑ นายดลลยวัฒน์ สันติพิพทักษ์ ผูอํอ้ านวยการโรงงเรียนทับปุดวิทยา
กรรมกการ

-2 ๑.12 นายรัชพล ทองเกื้อ
๑.๑3 นายภาณุวัฒน์ จันทร์ทอง
๑.๑4 นายพรศักดิ์ ทวีรส
๑.๑5 นางณัฐญาพร เสวตานนท์
๑.๑6 นางสาวจันทนา แก้วมุกดา
๑.๑7 นายสนอง คล่องสมุทร
๑.๑8 นายพาหน ร่วมใจ
๑.๑9 นางสาวปาจรีย์ สุวัตถิกุล

ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
ผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีพังงา
ผู้อํานวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รงั สรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ ๑) ประสานงานและรับนโยบายจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ๒) อํานวยความ
สะดวกในการจัดทําโครงการ ประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์ ๓) อํานวยความสะดวกในการประสานงาน
กับหน่วยงานและโรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ๔) นิเทศ กํากับ
ติดตาม ให้คําปรึกษาแนะนําให้การดําเนินงานของศูนย์เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ๕) รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์
เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙

นางสาวปาจรีย์ สุวัตถิกุล
นางวรอิศรา พรหมภัทร
นายวรพล ตราเต็ง
นางสาวนพสโรชา สุขทองแก้ว
นางสาวจรีรัตน์ สามารถ
นางรัศมี แสงอรุณ
นางสาวนุสรา สอนเสริม
นายขวัญชัย พรหมภักดิ์
นายชวาลา คงแสง

ผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการดําเนินงาน มีหน้าที่ ๑) ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์ ๒) จัดทําและ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๓) ประสานงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบี ย บราชการ ๔) ดํ า เนิ น งานตามแผนงานโครงการของศู น ย์ ใ ห้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ เรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
๕) ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ของศูนย์ ๖) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของศูนย์ต่อคณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ ประกอบด้วย
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙

นางวรอิศรา พรหมภัทร
นายวรพล ตราเต็ง
นางสาวนพสโรชา สุขทองแก้ว
นางสาวจรีรัตน์ สามารถ
นางสาวปารณีย์ เที่ยงตรงจิตต์
นางรัศมี แสงอรุณ
นางสาวณิชาณัท ซุ่นคง
นางสาวนุสรา สอนเสริม
นางสาวยุพาพร อุยสกุล

รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-3 ๓.๑๐ นางศุภรานันทน์ อินทร์สม
๓.๑๑ นางสาวรุ่งทิวา วรรณทวี
๓.๑๒ นางสาวสุชาดา สายบุตร
๓.๑๓ นางสาวสุปราณี ระพือพล
๓.๑๔ นางสาวณิชย์วดี ชิดเชื้อ
๓.๑๕ นางสาวดาเนีย วรประวัติ
๓.๑๖ นางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุมพล
๓.๑๗ นายขวัญชัย พรหมภักดิ์
๓.๑๘ นายชวาลา คงแสง

ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
พนักงานราชการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี มีหน้าที่ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีของศูนย์ให้สามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖
๔.๗

นายพรเทพ อุ้มชูวัฒนา
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์ ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
นางจินตรัตน์ เหนือคลอง
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
นางศศิวมิ ล มณีไชย
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
นางสาวกติกา ศรีทอง
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
นางณัทกุลธรณ์ วัชรปิยานันทน์ ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
นายธวัชชัย ทองขะโชค
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ ๑) เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ ๒)ร่วมวางแผนการ
ปฏิบัติงานกับคณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ระดับโรงเรียน ๓) ปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์ ๔) จัดทํา
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕) ประสานงานกับคณะกรรมการ
ทุกฝ่ายเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ ๖) รวบรวม ประเมินผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตาม
ปฏิทิน ๗) รายงานผลการดําเนินงานตามลําดับและเสนอให้ ผู้จัดการศูนย์รับทราบ ประกอบด้วย
๕.๑ นางสาวรุ่งทิวา วรรณทวี
๕.๒ นางสาวยุพาพร อุยสกุล
๕.๓ นางสาวศุภรานันทน์ อินทร์สม
๕.๔ นางสาวณิชย์วดี ชิดเชื้อ
๕.๕ นางสาวดาเนีย วรประวัติ

ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ ประสานงานจัดสถานที่ให้สะดวกต่อการดําเนินงานของศูนย์ ประกอบด้วย
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๖.๖

นางวรอิศรา พรหมภัทร
นายวรพล ตราเต็ง
นายนพดล อุณหศิริกลุ
นายธรรมรัตน์ ชนะศึก
นายจิระศักดิ์ จินดาวงศ์
นายชวาลา คงแสง

รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-4 ๗.
๗ คณะกรรรมการฝ่ า ยพิพิ ธี ก าร มี ห น้น า ที่ ประสาานงานเกี่ ย วกั
ว บ พิ ธี ก ารแและเป็ น พิ ธี กกรในการจั ดกิ
ด จ กรรมต่ างๆ
า
ของศูนย์ ปประกอบด้วย
๗.๑
๗
๗.๒
๗
๗.๓
๗
๗.๔
๗
๗.๕
๗

นางสาวศศุภรานันทน์ อินทร์สม
นางสาวสสุชาดา สายบุบุตร
นางสาวยยุพาพร อุยสกกุล
นายชวาลา คงแสง
นางสาวรรุ่งทิวา วรรณทวี

ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”

ปประธานกรรมกการ
รอองประธานกรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการและเเลขานุการ

๘.
๘ คณะกรรมการฝ่ายการเเงินและพัสดุ มีหน้าที่ ๑) ปประสานงานเเกี่ยวกับการเบิบิกจ่ายงบประะมาณของศูนย์
น ๒) ดําเนินการ
ก
จัดซื้อจัดจ้างแและบริหารพัสดุ
ส ให้เป็นไปตามระเบียบราาชการที่เกี่ยวข้อง ๓) จัดทํําบัญชีรายรับบราย จ่ายเงินงบประมาณข
น
ของ
ศูนย์และรายงานให้ประธานนศูนย์ทราบ ประกอบด้
ป
วย
๘.๑
๘
๘.๒
๘
๘.๓
๘
๘.๔
๘

นางจินตตรัตน์ เหนือคลลอง
นางสุพรรรษา รัฐแฉล้ม
นางรัศมี แสงอรุณ
นางสาวปปัทมา ชํานาญ
ญธุรกิจ

ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
เจ้จ้าหน้าที่การเงิงินโรงเรียนตะะกั่วป่า “เสนาานุกูล”

ปประธานกรรมกการ
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ

๙.
๙ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ประเมินผผลและสรุปราายงานผลการดําเนินการ เสสนอต่อคณะกกรรมการ
อํานวยการร ประกอบด้วย
๙.๑
๙ นางสาวรุรงทิ
่ วา วรรณททวี
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
ปประธานกรรมกการ
๙.๒
๙ นางสาวศุศุภรานันทน์ อินทร์สม ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
กรรรมการ
๙.๓
๙ นางสาวยุยุพาพร อุยสกุล
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
กรรรมการ
๙.๔
๙ นางสาวณิ
ณิชาณัท ซุ่นคง
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
กรรรมการ
๙.๕
๙ นางสาวสุสุชาดา สายบุตร
ต
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
กรรรมการและเเลขานุการ
แ งตั้งปฏิบัตหน้
ิห าที่ด้วยควาามรับผิดชอบ เสียสละ และะอุทิศเวลาให้ ้แก่ราชการ เพืพื่อก่อให้เกิดผลดี
ผ
ขออให้ผู้ที่ได้รับแต่
แก่
แ ทางราชการรสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดนี
ดั ้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาาคม พ.ศ. 25564

(นายสมชาาย รองเหลือ)
ผู้อํานวยกการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษามัธยมศึศึกษาพังงา ภูเเก็ต ระนอง

คําสั่งสํานักงานเขตพืน้ ทีก่การศึกษามัธยมศึ
ย กษาพังงา ภูเก็ต ระนออง
ที่ 86 / 25564
เรื่อง แต่ต่งตั้งคณะกรรรมการดําเนินนงานศูนย์พฒนาศั
ฒ
ั
กยภาพบบุคคลเพือ่ คววามเป็นเลิศ
(Hum
man Capitaal Excellence Center : HCEC) โรงเรียนพิชยั รัตตนาคาร
----------------------------------------------------------------------------ตามทีที่สํานักงานคณ
ณะกรรมการกการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระททรวงศึกษาธิการ
ก ได้มีนโยบบายจัดตั้งศูนย์ยพัฒนาศักยภภาพ
บุบคคลเพื่อควาามเป็นเลิศ (Human Capital Excellennce Center : HCEC) จํานวน
า ๑๘๕ ศู นย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในกการ
พัฒนาครูและะบุคลากรทางงการศึกษาในนเขตพื้นที่การรศึกษาทั่วปรระเทศ ตามสมมรรถนะวิชาชีชีพและสมรรรถนะในศตวรรรษ
ที่ ๒๑ ของกระะทรวงศึกษาธิธิการ ตามแผนพัฒนารายบบุคคลเพื่อควาามเป็นเลิศ (EExcellence Individual Developmeent
Plan
P
: EIDP) โดยมีมีกระบวนการรพัฒนาผ่านแแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาาเพื่อความเป็ปนเลิศ (Digitaal Educattion
Excellence
E
PPlan : DEEPP) เพื่อนําเก็บข้
บ อมูลลงใน Big Data ขอองกระทรวงศึกษาธิการ อันนเป็นส่วนหนึงในการปลดล็
่ง
ล็อก
ปรั
ป บเปลี่ยน แลละเปิดกว้างใหห้การศึกษาไททยก้าวสู่ยุคใหหม่ที่สามารถผผลักดันให้ประเทศเจริญก้าววหน้าอย่างมีศัศกั ยภาพทัดเทีทียม
อาณาประเทศ
อ
ศ และพัฒนาไปสู่การสร้างทุ
ง นมนุษย์ที่เเป็นเลิศในอนนาคต นอกจาากนี้ยังเป็นศูนนย์กลางในกาารทดสอบทักษะ
ก
ด้านภาษาอังกกฤษ (Englishh Literacy) และทักษะด้ด้านเทคโนโลยียีดิจิทัล (Digittal Literacyy) ซึ่งถือว่าเป็ป็นทักษะพื้นฐาน
ฐ
ใน มาตรฐานวิวิชาชีพครู รวมมถึงทักษะอื่นๆ ที่สําคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทุกคนต้องได้
อ รับการพัฒั นาสอดคล้องกั
อ บยุทธศาสสตร์
ชาติ
ช ๒๐ ปี แลละความเปลี่ยนแปลงไปอย
ย
ย่างรวดเร็ว โดดยโรงเรียนพิชัชยรัตนาคารไได้รับการจัดตั้ งให้เป็น ศูนย์ยพัฒนาศักยภภาพ
บุบคคลเพื่อควาามเป็นเลิศ (Human Capittal Excellence Center : HCEC) ดังกลล่าวด้วย ดังนั้ ันเพื่อให้การดดําเนินงานเป็นไป
น
ตามเป้
ต าประสสงค์อย่างมีประสิ
ร ทธิภาพแลละประสิทธิผ ล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาานศูนย์พัฒนาาศักยภาพบุคคล
ค
เพพื่อความเป็นเเลิศ (Humann Capital Exccellence Ceenter : HCECC) โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร ประกอบด้วยผู
ย ้มีรายชื่อ ดัังนี้
๑.
๑ คณะกรรมมการที่ป รึกษา
ษ มีหน้าที่ ให้คําปรึกษาา แก้ปัญหาใให้การดําเนินการของศู
น
นยย์เป็นไปด้วยความ เรียบร้ร้อย
มีประสิทธิภภาพบรรลุผลตตามที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย
๑.๑ นายสมมชาย รองเหลืลือ
๑.๒ นางสาาวสุวิภา ตั้งก่อสกุ
อ ล
1.3 นายนนรินธรณ์ เซ่งล้ลาํ
๑.4 นางสาาวจิราภรณ์ คงรั
ค ตน์
1.5 นางจันนทณา ช่วยชนนะ
๑.6 นายยุทธนา อินทรคคุม้
๑.7 นางสาาวกาญจนา พรหมวงศ์
พ
๑.8 นางสาาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
๑.9 นายปประเสริฐ รักร่วม
ว
๑.10 นายยเสนอ นิ่งราวี
1.11 นางจุลนิษฐ์ ซังธาาดา
๑.12 นางสาวปัทมา จีนดี
น
๑.๑3 นายจจรูญ อมฤตโกกมล

ผูอํอ้ านวยการสํานักกงานเขตพื้นที่การรศึกษามัธยมศึกษาพั
ษ งงาภูเก็ตระะนอง ประธาานกรรมการ
รอองผู้อํานวยการสํานนักงานเขตพื้นทีการศึ
่ก กษามัธยมศึกษาพั
ก งงา ภูเก็ต รระนอง รองปรระธานกรรมกการ
รองงผู้อํานวยการสํานนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพั
ก งงา ภูเก็ต ระะนอง รองปรระธานกรรมกการ
ผูอํอ้ านวยการกลลุ่มพัฒนาครูและบุ
แ คลากรทางการศึกษา
กรรมกการ
ผูอํ้อานวยการกลุลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิมินการจัดการรศึกษา กรรมกการ
ศึกษานิ
ก เทศก์ สสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมกการ
ผูอํอ้ านวยการโรงงเรียนกะเปอร์วิทยา
กรรมกการ
ผูอํอ้ านวยการ โรรงเรียนปากจััน่ วิทยา
กรรมกการ
ผูอํอ้ านวยการโรงงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
กรรมกการ
ผูอํอ้ านวยการโรงงเรียนสุขสําราญราษฏร์รังสรรค์
ส
กรรมกการ
รอองผู้อํานวยกาารโรงเรียนสตรีระนอง
กรรมกการ
รอองผู้อํานวยกาารโรงเรียนกระะบุรีวิทยา
กรรมกการ
ผูอํ้อานวยการโรงงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ต
กรรมกาารและเลขานุการ
ก

-2๒. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ ๑) ประสานงานและรับนโยบายจากคณะกรรมการระดับจังหวัด
๒) อํานวยความสะดวกในการจัดทําโครงการ ประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์ ๓) อํานวยความ
สะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและโรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา ๔) นิเทศ กํากับ ติดตาม ให้คําปรึกษาแนะนําให้การดําเนินงานของศูนย์เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๕) รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย
๒.๑ นายจรูญ อมฤตโกมล
๒.๒ นางสาวจันจิรา เทพมณฑา
๒.๓ นางอารมย์ วาทะยา
๒.๔ นายพีระพงศ์ สุขขี
๒.๕ นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ผลเกลี้ยง
๒.๖ นางสาวศุภมาส คงราษฎร
๒.๗ นางสาวฉัตรฤทัย รัตนโชติประดิษฐ์
๒.๘ นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ
๒.๙ นายธีรวุฒิ แป้นเพชร

ผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมกร
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จัดการและเลขานุการศูนย์ฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการดําเนินงาน มีหน้าที่ ๑) ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์
๒) จัดทําและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๓) ประสานงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบราชการ ๔) ดําเนินงานตามแผนงานโครงการของศูนย์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ๕) ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์
ของศูนย์ ๖) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของศูนย์ต่อคณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ ประกอบด้วย
๓.๑ นางสาวศุภมาส คงราษฎร
๓.2 นายชยุต เครือมาลี
๓.3 นางกาญจนา ศุภประเสริฐ
๓.4 นางอินทิรา พิมลศรี
๓.5 นางสาวรัฐพร พูลผล
๓.6 นางสาวชรัตติยา อารีชน
๓.7 นางปาริชาต พรหมประทานกุล
๓.8 นางโชติรส ยิ้มมงคล
๓.9 นางสาวกนกพร วงศ์ทอง
๓.๑0 นางสาวศันสนีย์ เชาวนะกุล
๓.๑1 นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ
๓.๑2 นางสาวจิระพร เพิงมาก
๓.๑1 นางสาวณัฐชยา ชื่นชิตพิสัยกุล
๓.๑2 นางสาวสุดารัตน์ ปราบพล
๓.๑3 นายวชิรวิทย์ สังวรกาญจน์
๓.๑4 นางสาวฉัตรฤทัย รัตนโชติประดิษฐ์
๓.15 นายธีรวุฒิ แป้นเพชร
๓.16 นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ

ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
หัวหน้า
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู อัตราจ้างโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการและเลขานุการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ครู โรงเรียนพิชยั รัตนาคาร
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

-3๔. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี มีหน้าที่ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีของศูนย์
ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

นางสาวชญานิศ ฟูประทีปศิริ
นางสาวรุจรินทร์ อยูน่ อก
นางสาวศุลีพร อยู่ประสิทธิ์
นางสาวฉัตรฤทัย รัตนโชติประดิษฐ์
นางสาววราภรณ์ ล่องลม

ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ ๑) เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ ๒)ร่วมวางแผนการ
ปฏิบัติงานกับคณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ระดับโรงเรียน ๓) ปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์ ๔)
จัดทําข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕) ประสานงานกับ
คณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ ๖) รวบรวม ประเมินผลการดําเนินงาน
ทุกกิจกรรมตามปฏิทิน ๖) รายงานผลการดําเนินงานตามลําดับและเสนอให้ ผู้จัดการศูนย์รับทราบ ประกอบด้วย
๕.๑ นางโชติรส ยิ้มมงคล
๕.๒ นางสาวกนกพร วงศ์ทอง
๕.๓ นางสาวศันสนีย์ เชาวนะกุล
๕.๔ นางสาวณัฐชยา ชื่นชิตพิสัยกุล
๕.๕ นางสาวสุดารัตน์ ปราบพล

ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
หัวหน้า
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการและเลขานุการ
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ ประสานงานจัดสถานที่ให้สะดวกต่อการดําเนินงานของศูนย์ ประกอบด้วย
๖.๑ นายชยุต เครือมาลี
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
หัวหน้า
๖.๒ นางอินทิรา พิมลศรี
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๖.๓ นายธีรวุฒิ แป้นเพชร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๖.๔ นางสาวภุมรินทร์ บุญพา
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๖.๕ นางสาวชรัตติยา อารีชน
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๖.๖ นายวชิรวิทย์ สังวรกาญจน์
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ ประสานงานเกี่ยวกับพิธีการและเป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์
ประกอบด้วย
๗.๑ นางโชติรส ยิ้มมงคล
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
หัวหน้า
๗.๒ นางสาวชรัตติยา อารีชน
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๗.๓ นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๗.๔ นางปาริชาต พรหมประทานกุล
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๗.๕ นางสาวศันสนีย์ เชาวนะกุล
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๗.๖ นายวชิรวิทย์ สังวรกาญจน์
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการและเลขานุการ

-4๘. คณะกรรรมการฝ่ายกการเงินและพัสั ดุ มีหน้าที่ ๑๑) ประสานงาานเกี่ยวกับกาารเบิกจ่ายงบปประมาณของศศูนย์ ๒)
ดําเนินกการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุให้เป็นไไปตามระเบียบราชการที
ย
่เกี่ยวข้อง ๓) จั ดทําบัญชีรายยรับราย จ่ายเเงินิ
งบประมมาณของศูนย์และรายงานใให้ประธานศูนนย์ทราบ ประกอบด้วย
๘.๑ นนายธีรวุฒิ แป้นเพชร
น
๘.๒ นนางโชติรส ยิ้มมงคล
๘.๓ นนางปาริชาต พรหมประทาน
พ
นกุล
๘.๔ นนางสาวภรภัทร
ท ศรีสุวรรณ

คครู โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร
คครู โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร
คครู โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร
คครู โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร

หัวหนน้า
กรรมมการ
กรรมกการ
กรรรมการและเเลขานุการ

๙. คณะกรรรมการฝ่ายปประเมินผล มีหน้าที่ ประเมิมินผลและสรุปรายงานผลกการดําเนินการร เสนอต่อคณ
ณะกรรมการ
อํานวยกการ ประกอบบด้วย
๙.๑ นาางโชติรส ยิ้มมงคล
ม
๙.๒ นาางสาวกนกพรร วงศ์ทอง
๙.๓ นาางสาวศันสนีย์ย์ เชาวนะกุล
๙.๔ นาางสาวณัฐชยาา ชื่นชิตพิสัยกุล
๙.๕ นางงสาวสุดารัตน์ ปราบพล

คครู โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร
หัวหน้น้า
คครู โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร
กรรมกการ
คครู โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร
กรรมกการ
คครูอัตราจ้าง โรรงเรียนพิชัยรััตนาคาร
กรรมกการ
คครูอัตราจ้าง โรรงเรียนพิชัยรััตนาคาร กรรรมการและเเลขานุการ

แ งตั้งปฏิบัตหน้
ิห าที่ด้วยควาามรับผิดชอบ เสียสละ และะอุทิศเวลาให้ ้แก่ราชการ เพืพื่อก่อให้เกิดผลดี
ผ
ขออให้ผู้ที่ได้รับแต่
แก่
แ ทางราชการรสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี
ด ้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภภาคม พ.ศ. 2564
2

(นายสมชาาย รองเหลือ)
ผู้อํานวยกการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษามัธยมศึศึกษาพังงา ภูเเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

