
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ  

(Human Capital  Excellence Center HCEC)   จังหวัดนครปฐม 
.............................................................. 

   ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการจัดตั้ง  
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital  Excellence Center : HCEC) ขึ้น เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการและด าเนินการ ในการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางในการทดสอบของทุกจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัด ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ แบบออนไลน์และแบบ
ห้องเรียนเสมือนจริง (virtual Classroom) และการอบรมพัฒนาด้านอ่ืน ๆ นั้น  
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Human Capital  Excellence Center : HCEC) ในระดับจังหวัด ของ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้  

1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประธานกรรมการ 
2 ผู้อ านวยการส านักงานประถมศึกษานครปฐม เขต 1  รองประธานกรรมการ 
3 ผู้อ านวยการส านักงานประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รองประธานกรรมการ 
4 นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รอง ผอ.สพม.9 กรรมการ 
5 นางกัญญา โทสาลี รอง ผอ.สพม.9 กรรมการ 
6 นายมิน   ประจวบวัน     รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการ 
7 น.ส.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม   รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1   กรรมการ 
8 นางอนุนาถ  ชื่นจิตร์   รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการ 
9 นายจิระชัย  ทีค า   รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการ 

10 นางดวงพร อายุการ     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                        
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.9 

กรรมการ 

11 นางศศิธร  ศรีพรหม    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.9 กรรมการ 
12 นางชาติรส ใจตรง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.9 กรรมการ 
13 นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.9 กรรมการ 
14 นายกิ่ง ลิ้มประสาท  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะวังไทร 

สพป.นครปฐม เขต 1   
 

15 นายพิบูลย์  แก้วไทรนันท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 
สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 

16 นายชนะพงษ์  สาระ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 
สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 
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17 นายสืบพงษ์  คนหลัก  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม 

สพป.นครปฐม เขต 1   
กรรมการ 

18 นางสาวปิยะภรณ์  สุขะปุณพนัธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์   
สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 

19 นางพิศมัย ถิ่นน้อย                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดก าแพงแสน 
สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 

20 นายสุทธิวัฒน์   มากมี        
  

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ 
สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 

21 นางสาววชรกมล  สุศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล าลูกบัว 
สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 

22 นายเอกชัย   ค้าผล  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเลาเต่า 
สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 

23 นางสาวยุพา  ทรัพย์อุไรรัตน์
  

ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 

24 นางพัตรา  เมฆประยูร  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 

25 นางสาวณัฐิกา  สุริยาวงษ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 

26 นางสาวนิภารัตน์    เชื้อชาย  
  

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 

27 นายประพนธ์  สะสมทรัพย์
  

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 

28 นางสาวเกริน  ช้อยเครือ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                      
สพป.นครปฐม เขต 2  

กรรมการ 

29 นางสาวสายใจ ฉิมมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                             
สพป.นครปฐม เขต 2 

กรรมการ 

30 นายพิจารณ์  ดิษฐประชา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
สพป.นครปฐม เขต 2 

กรรมการ 

31 นางสาวมัณฑนา   เพ็ชร์ภักดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                      
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สพม.9 

กรรมการ 

32 นางลาวัลย์  ศรีวิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 

33 นางเสาวภา   คนเที่ยง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 

กรรมการ 

34 นางเพชรรุ่ง เอ่ียมธนพรรณ
  

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 
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35 นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์
  

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
สพป.นครปฐม เขต 1   

กรรมการ 

36 นางสาวจิระวี  แก้วมีศรี    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
สพป.นครปฐม เขต 2 

กรรมการ 

37 นายอธิพงษ์  รักคง  เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครปฐม เขต 1   กรรมการ 
38 นางลลิตา  แย้มมี พนักงานราชการ ต าแหน่งนักทรัพยากร

บุคคล สพม.9 
กรรมการ 

39 นางสาวร่มไทร  ดีสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติ
หน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.9 

กรรมการ 

40 นางกัญญา  อ่ิมใจ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สพป.นครปฐม เขต 1  

กรรมการ 

41 นางสาวขนิษฐา คล้ายสุวรรณ   พนักงานราชการ ต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ สพม.9 

กรรมการ 

42 นายหาญณรงค์  วิไลย  เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด สพป.นครปฐม เขต 1   กรรมการ 
43 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
44 นางสาวนงลักษณ์  ขจรบุญ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย                        กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ 

   
คณะกรรมการมีหน้าที่  
 1. เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. ด าเนินงานและบริหารจัดการศูนย์ HCEC ระดับจังหวัด รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนในศูนย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. จัดหาทรัพยากรเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของศูนย์ระดับจังหวัด  
 4. ช่วยเหลือด้านวิชาการ อ านวยการสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สังกัด ร่วมกับศูนย์ระดับโรงเรียน 
 5. ร่วมนิเทศ ก ากับติดตาม ดูแลการด าเนินงานของศูนย์ระดับจังหวัด 
 6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ในระดับจังหวัดเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่น เช่นมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
   
    ประกาศ ณ วันที่  5  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

 
(นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
 
 

 


