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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 

(จังหวัด) 
_________________ 

 
       ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ   
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงสาธารณสุข มีเจตจ านงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ โดยร่วมกันผลักดันในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการด าเนินงานให้เอ้ือต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพ้ืนที่ ที่เชื่อมโยง
สอดรับแนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒          
ซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นคณะกรรมการระดับชาติ นั้น 

       ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ (จังหวัด) และให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขับเคลื่อนโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ตลอดจน
บูรณาการและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัด เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดก ารศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒  

      เพ่ือให้การด าเนินงานการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ตามข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้ว  จึงประกาศแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด) โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

                                                                                                                           

/คณะที่ 1...     
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คณะที่ 1 คณะกรรมการอ านวยการ  

1.1 องค์ประกอบ 

๑.1.1  ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 
1.1.๒  ศึกษาธิการภาค 5 รองประธานกรรมการ 
1.1.3  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
1.1.4  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
1.1.5  ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
1.1.6  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
1.1.7    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการ 
1.1.8  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการ 
1.1.9  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กรรมการ 
1.1.10  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  กรรมการ 
๑.๑.๑1  คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรรมการ 
1.1.12  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช กรรมการ 
1.1.13  นายเผชญิ  อุปนันท์   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กรรมการ 

1.1.14  นางสาวละมุญ  จินกระวี   ผู้อ านวยกลุ่มอ านวยการส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

1.1.15  นางอภสิรา  มีนิ่ม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

1.1.16  ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42 กรรมการ 

1.1.17  รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กรรมการ 

และเลขานุการ 
1.1.18  นางดาวน้อย ญาณสูตร             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                                           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และผู้ชว่ยเลขานุการ 

1.1.19  นางสาวรัตนา อินพฤกษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

   
 

1.2 อ านาจหน้าที่ 
  ๑. พิจารณาขอบเขตการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในการบูรณาการ    
การท างานร่วมกันโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
  ๒. วางแผนการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ ขอบเขต แนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 
  ๓. อ านวยการและเสนอแนะการด าเนินงานตามโครงการ 

 
/คณะที ่2... 
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คณะที่ 2 คณะกรรมการด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 

     2.1 องค์ประกอบ 

2.1.1 นายสันติภัทร  โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 
2.1.2 นางปรานี คู่มณี รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
2.1.3 นางสาวประภาพรรณ วัฒนะ   นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ    

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

2.1.4 นายปรวิัตร รัตนบุรี              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1                 

กรรมการ 

2.1.5 นางนัทธภัทร์ พิทยพิโลน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

กรรมการ 

2.1.6 นางเยาวรัตน์ ฉายประทีป      นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ          
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 

กรรมการ 

2.1.7 นายจักรกริช รัตนะ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 

กรรมการ 

2.1.8 นายโสภณ อินทรอุปถัมภ์       นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ   
ส านักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 กรรมการ  

2.1.9 นางศิริพร จันทษี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ        
ส านักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช   

กรรมการ 

2.1.10 นางศิริพร ธรรมชาติ             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

2.1.11 นางสาวพัชรดา ลิขิตการ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

2.1.12 นางจิราพร  ชิณวงศ์           ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

2.1.13 นางสาวรัตนา อินพฤกษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช            

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

        
       
 

/2.2 อ านาจหน้าที่... 



- 4 - 
 

 

      2.2 อ านาจหน้าที ่
            2.2.1 ประสานการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับจังหวัด  
 2.2.2 ประสานการจัดเก็บข้อมูลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลหรือจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัด 
               2.2.3  ด าเนินการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับปฐมวัย  
            2.2.4 จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด เผยแพร่ ผ่าน   
เว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
            2.2.5 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปฐมวัย เพ่ือจัดท าสถิติการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับจังหวัด เพื่อเผยแพร่  
  2.2.6 จัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาปฐมวัย (School mapping) ระดับจังหวัด พร้อมน าเสนอข้อมูล
พ้ืนฐานและสถิติการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด 
    
คณะที่ 3 คณะกรรมการด าเนินการจัดทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเชิง
บูรณาการระดับพื้นที่(จังหวัด) 
     3.1 องค์ประกอบ 
 
 

3.1.1 นางปรานี  คู่มณี รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 
3.1.2 นางสาวอัญชลี  นามสนธ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
กรรมการ 

3.1.3 นายสชุาติพงษ์  ทรงทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

กรรมการ 

3.1.4 นายมนูญ  รักด ี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

กรรมการ 

3.1.5 นายเสาวพจน์  รัตนบุรี      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

กรรมการ 

3.1.6 พ.ต.ท.พศิน  สังขารา          ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42          กรรมการ 
3.1.7 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ     นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ           

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

3.1.8 นายเผชิญ  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    

กรรมการ 

3.1.9 นางสาวละมุญ  จินกระวี     ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                      
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

3.1.10 นางทิพย์พวัน  ชูหนู               ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
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3.1.11 นายชัยยศ  อลงกตกิตติคุณ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

3.1.12 นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ   อาจารย์สาขาวิชาการปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

3.1.13 นางดาวน้อย  ญาณสูตร           ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                                    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

3.1.14 นายสุภรณ์  แสงผะกาย                   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

           กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

                                                  
      3.2 อ านาจหน้าที่ 

3.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและบริบท       
ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพ้ืนที่ (SWOT) เพ่ือรวบรวมสภาพปัญหา ก าหนดแนวทางและ
เป้าหมายการพัฒนา 

3.2.2 จัดประชุมปฏิบัติการคณะท างาน จัดท า ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
เชิงบูรณาการระดับจังหวัด เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับพ้ืนที่ 

3.2.3 น าเสนอกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด  

3.2.4 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
และน าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติ 
 
คณะที่ 4 คณะกรรมการด าเนินการประกวด คัดเลือก ผลงานวิจัย นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ขยายผล
ต่อยอดสู่หน่วยงานทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัด  
  4.1 องค์ประกอบ 

4.1.1 ผศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี รักษาราชการแทน    
คณบดีคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ประธานกรรมการ 

4.1.2 นายเผชิญ อุปนันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

4.1.3 นางจันทรา ด่านคงรักษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

4.1.4 นายสภุรณ์ แสงผะกาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

4.1.5 นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
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4.1.6 นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

4.1.7 นางเกศกนก  ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

4.1.8 นางสาวศิริมนตร์ ชิณวงศ์         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

4.1.9 นางจิราพร  ชิณวงศ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

4.1.10 นางสาวเกษรา  บริสุทธิ์         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

4.1.๑1 นางสาวพัชรดา  ลิขิตการ       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

4.1.๑2 นางสาวเพ็ญศรี  ทศพร    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ     
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

4.1.13 นางสาวสรวีย์  มุสิกะ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

4.1.14 นางสาวจุฬาลักษณ์  สุตระ      อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย              
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

4.1.๑5 นางดาวน้อย  ญาณสูตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

4.1.๑6 นางสาวรัตนา อินพฤกษา       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

4.1.17 นางเณศรา  สุวรรณา            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

4.1.18 นางเพ็ญนภา  อนุรัตน์           เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

4.1.19 นางสาวศรันรัตน์ ทองจดู          เจ้าหน้าทีธุ่รการปฏิบัติงาน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

          
    4.2 บทบาทหน้าที่  

4.2.1 จัดท าหลักเกณฑ์ เครื่องมือ ในการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best-Practice)   
4.2.2 ด าเนินการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา

ระดับปฐมวัย ทั้ง 2 ประเภทการบริหารจัดการและประเภทการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
4.2.3 จัดรวบรวม/ รายงานสรุปผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best-Practice)    
4.2.4 ด าเนินการจัดสรรรางวัล โล่ เกียรติบัตร และเผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่สาธารณชน  
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คณะที่ 5 คณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(ปฐมวัยสัญจร) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย 
    5.1 องค์ประกอบ 

5.1.1 นายเผชิญ  อุปนันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธาน
กรรมการ 

5.1.2 นางสวุรรณา สุทธมุสิก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีรรมราช  

กรรมการ 

5.1.3 นางรัตนภรณ์  มังคะมณี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

5.1.4 พ.ต.ท.พศิน  สังขารา   ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42                              กรรมการ 
5.1.5 ร.ต.อ.หญิง ปารณีย์  ชูแสง   นายต ารวจประสานงานโครงการพระราชด าริ กรรมการ 
5.1.6 นางชชัลี  ลิ้มโอภาส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4 

กรรมการ 

5.1.7 นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                                                                                         
นครศรีธรรมราช เขต 4 

กรรมการ 

5.1.8 นางสาวพรเพ็ญ  ศรีวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                                                                              
นครศรีธรรมราช เขต 1 

กรรมการ 

5.1.9 นางกรุณา  โชติวัน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                                  
นครศรีธรรมราช เขต 2 

กรรมการ 

5.1.10 นางสาวปรียา  อนุโต         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปิยาราม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                               
นครศรีธรรมราช เขต 3 

กรรมการ 

5.1.11 นายชูชาติ  พิเภก              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                                                     
นครศรีธรรมราช เขต 3 

กรรมการ 

5.1.12 นายบูริทร์ภัฏ  พรหมมาศ ผู้อ านวยการกองการศึกษาเทศบาลต าบลท่าแพ กรรมการ 
5.1.๑3 นางปุณณิภัก  ชื่นสุวรรณ     นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์                                                                                                 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

5.1.14 นางสาวประภาพรรณ วัฒนะ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์                                                                                                 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

 

/5.1.15 นางสาวจารุวรรณ… 
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5.1.15 นางสาวจารุวรรณ  แทรกสุข   ผู้อ านวยการโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 
กองการศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

กรรมการ 

5.1.16 นางอภิสรา  รุ่งเจริญ             ครู โรงเรียนมหาราช 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

กรรมการ 

5.1.17 นางขนิษฐา  วิรุณพันธ์          ครู โรงเรียนวัดล านาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

กรรมการ 

5.1.18 นางดาวน้อย  ญาณสูตร         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

5.1.19 นางสาวรัตนา อินพฤกษา        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
 และผู้ช่วยเลขานุการ 

5.1.20 นางจิราพร  ชิณวงศ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ             
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
  และผู้ช่วยเลขานุการ 

5.1.21 นางสุดา  จันทร์สน นักวิชาการศึกษาช านาญการ               
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
     และผู้ช่วยเลขานุการ 

5.1.22 นางนวพร  ผอมด า นักวิชาการศึกษาช านาญการ      
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
     และผู้ช่วยเลขานุการ 

5.1.23 นางสาวดาวรุณ ี มีแสง นักวิชาการตรวจสอบภายใน    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
    และผู้ช่วยเลขานุการ 

5.1.24 นางสาวปวรัศ  เมืองสง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
    และผู้ช่วยเลขานุการ 

         

    5.2  บทบาทหน้าที่ 
5.๒.1 ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน เวทีปฐมวัยสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง มาตรฐาน

สถานศึกษาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย คู่มือการเลี้ยงดูเด็กให้กับผู้ปกครองฯลฯ 
และก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เช่น ครู ผู้บริหาร ประชาชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กร ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในพ้ืนที่ ฯลฯ 

5.2.2 ประสานเชิญกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกครอบครัวในสังกัดที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมและวิทยากรเข้าร่วมเวทีเสวนา  

5.2.3 ด าเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด  

5.2.4 สรุปผลการด าเนินงาน และสรุปประเด็นส าคัญ หรือองค์ความรู้ที่ได้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไป 

 
   /คณะที่ 6... 
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คณะที่ 6. คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และด าเนินการวิจัย 
    6.1 องค์ประกอบ 

6.1.1 นายเผชิญ  อุปนันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานกรรมการ 

6.1.2 นางจันทรา  ด่านคงรักษ์          ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

รองประธาน
กรรมการ 

6.1.3 นายสุภรณ์  แสงผะกาย           ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

6.1.4 นางสาวเกษรา บริสุทธิ์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

6.1.5 นางเกศกนก  ณ  พัทลุง            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

6.1.6 นางสาวศิริมนตร์ ชิณวงศ์          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

6.1.7 นางจิราพร  ชิณวงศ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

6.1.8 นางละอองทิพย์ บุญยเกียรติ      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

6.1.9 นางสาวปรียา  อนุโต               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปิยาราม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 

กรรมการ 

6.1.10 นางรัตนภรณ์  มังคะมณี         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

6.1.11 นางสาวประภาพรรณ วัฒนะ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

6.1.12 นายบูรินทร์ภัฏ  พรหมมาศ                                                                       ผู้อ านวยการกองการศึกษาเทศบาลต าบลท่าแพ   กรรมการ 
6.1.13 นางสาวพรเพ็ญ  ศรีวิรัตน์       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 

กรรมการ 

6.1.๑4 นางกรุณา  โชติวัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

กรรมการ 

6.1.๑5 นายชูชาติ  พิเภก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 

กรรมการ 

 

/6.1.16 นางสาวฐานิศ... 
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6.1.๑6 นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4 

กรรมการ 

6.1.17 นางขนิษฐา  วิรุณพันธ์         ครูโรงเรียนวัดล านาว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

กรรมการ 

6.1.18 พ.ต.ท.พศิน  สังขารา   ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42                              กรรมการ 
6.1.19 ร.ต.อ.หญิง ปารณีย์  ชูแสง   นายต ารวจประสานงานโครงการพระราชด าริ   กรรมการ 
6.1.20 นางสาวจารุวรรณ  แทรกสุข    ผู้อ านวยการโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง      

กองการศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
กรรมการ 

6.1.21 นางอภิสรา  รุ่งเจริญ             ครูโรงเรียนมหาราช 3  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

กรรมการ 

6.1.22 นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ อาจารย์สาขาวิชาการปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

6.1.23 นางสาวสุดา เจ๊ะอุมา             อาจารย์สาขาวิชาการปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

6.1.24 นางดาวน้อย  ญาณสูตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   

กรรมการ 
และเลขานุการ 

6.1.25 นางสาวรัตนา อินพฤกษา      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

6.1.26 นางสุดา  จันทร์สน              นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

6.1.27 นางนวพร  ผอมด า นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

6.1.28 นางสาวศรันรัตน์ ทองจูด เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

        
 6.2 บทบาทหน้าที่ 
       6.2.1 วางแผนการนิเทศ จัดท าเครื่องมือ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม บันทึกข้อมูลและสรุปผล
การนิเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการจัดการศึกษาปฐมวัย ในทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย     
ในกลุ่มเป้าหมาย ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีความประสงค์ให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลประชุม
สรุป จัดท ารายงานการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการความร่วมมือโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  
     6.2.2 ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการนิเทศ สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลการวิจัย ทดลองการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล ทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และจัดท า
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 /คณะที่ 7... 
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คณะที่ 7 คณะกรรมการการเงินและพัสดุ 
     7.1 องค์ประกอบ 

7.1.1 นางสาวละมุญ  จินกระวี         ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ           
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    

ประธานกรรมการ 

7.1.2 นางอภิสรา  มีนิ่ม                ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน            
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

7.1.3 นางพลอยธิดา  ทองนะ         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

7.1.4 นางดาวน้อย  ญาณสูตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

7.1.5 นางสาวปวรัศ  เมืองสง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

         

     7.2 บทบาทหน้าที่ 
  อ านวยความสะดวกในการวางแผน  เอกสารทางการเงินและพัสดุ  การใช้งบประมาณ จัดเตรียม
เอกสาร ให้ค าปรึกษาแนะน าการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

 
 คณะที่ 8 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ 

         8.1 องค์ประกอบ 

8.๑.1 นายสภุรณ์  แสงผะกาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ประธานกรรมการ 

8.1.๒ นางเกศกนก ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

รองประธานกรรมการ 

8.1.3 นางสาวพัชรดา ลิขิตการ    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

8.1.4 นางเณศรา สุวรรณา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

8.1.5 นางพัชราภรณ์  แสงอรุณ        นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

 
 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ               กรรมการ 

/8.1.6 นางนวพร... 
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      8.2 บทบาทหน้าที่ 
 มีหน้าที่  บันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการทุกกิจกรรม ต้อนรับประธาน 
คณะกรรมการทุกคณะ ผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฐมวัยสัญจร  และแขกผู้มีเกียรติ รับลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด าเนินการพิธีเปิดและพิธีปิด เป็นพิธีกรตลอดการด าเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติการทุกกิจกรรม
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ  

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นด้วยความเรียบร้อย 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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8.1.6 นางนวพร  ผอมด า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

8.1.7 นายชัยยศ  อลงกตกิตติคุณ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

8.1.8 นางสุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์   ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือและยุวกาชาด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

                      กรรมการ
  

8.1.9 นายสรุิยา  ทองอยู่ พนักงานบริการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

8.1.10 นางเรวดี  พงเสนา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
และเลขานุการ 


