
 

 
 
 
 
 

ที่  ศธ 0294/ว1642                      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง  
 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000   
      

     4  สิงหาคม  2564 
 

เรื่อง     การประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุม่จังหวัด  
กิจกรรมการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยง 
กับแผน 3 ระดับ และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ 

 

เรียน    ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา (ตามบัญชีแจ้งท้ายหนังสือ)  
 

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ์ที่ ศธ 0294/ว812  ลงวันที่ 19 เมษายน 2564  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม       จำนวน   1   ฉบับ 
   2. กลุ่มเป้าหมาย        จำนวน   1   ฉบับ 
   3. แบบตอบรับการประชุม       จำนวน   1   ฉบับ 
 

ตามหนังสือที่ อ้างถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติ
โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมการสร้างการรับรู้ทิศทาง                  
การพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และชี้แจงแนวทางการดำเนิน
โครงการ  ในวันที่ 22 เมษายน 2564  ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบ
ออนไลน ์Google Meet ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น    

 

  สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ได้กำหนดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา   
ในระดับภาคและกลุ่มจังหวัดดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 
08.00 น. (ทดสอบระบบในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์             
จึงขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์หน่วยงานละ 1 User ตามวันและเวลาดังกล่าว 
และขอให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพ่ือจัดส่งช่องทางการเข้าระบบการประชุมและตอบรับการประชุม ภายในวันที่                        
9 สิงหาคม 2564  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

   

กลุ่มนโยบายและแผน 
โทรศัพท ์0-5603-9939 
โทรสาร 0-5603-9938 
นายพสกร  ทวีทรัพย์ โทรศัพท์ 08-6201-9979 
E-Mail : plan.pbnpeo@gmail.com   

ด่วนท่ีสุด 



 
 

แจ้งท้ายหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศธ 0294/ว1642 ลงวันที่  4 สิงหาคม 2564 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน หมายเหตุ 
1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  1 User 
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 1 User 
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 1 User 
4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 1 User 
5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 User 
6 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

(ประสานวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกำกับ 5 แห่งเข้าร่วมประชุม) 
- วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  
- วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 
- วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 
- วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 

6 User 

7 ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(นายบัณฑิต คุรุฑางคะ)  

1 User 

8 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  1 User 
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 57 1 User 

10 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 User 
11 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 User 
12 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ ์ 1 User 
11 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก  1 User 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดกำรประชุมปฏิบัติกำรโครงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในระดับภำคและกลุ่มจังหวัด 
(กิจกรรมที่ 1 สร้ำงกำรรับรู้ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำคและกลุ่มจังหวัด 

ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร) 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet    

วันที่  ๑๑ สิงหำคม 2564 
 

******************************* 
วันที่ ๑๑  สิงหำคม ๒๕๖๔ 

เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุม 

เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. พิธีเปิดกำรประชุม 
    โดย ดร.ชูสิน  วรเดช  ศึกษำธิกำรภำค ๑๗ และภำค ๑๘ 

เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กำรบรรยำย เรื่อง “ข้อมูลสำรสนเทศ : ปัจจัยหลักในกำรขับเคลื่อน 
แผนพัฒนำกำรศึกษำภำคและกลุ่มจังหวัด” 
โดย นำยอำคม  ศำณศิลปิน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
ผ่ำนแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับพื้นท่ี 
โดย นำยสุรชัย  คุ้มสมบัติ  ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มยุทธศำสตร์และแผนกระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

เวลำ ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป พิธีปิดกำรประชุม 
 
 

****************************** 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ก ำหนดกำรฯ อำจจะเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
   2. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.30 น. และ 14.30 น. ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ 



 

กลุ่มเป้ำหมำยกำรประชุมปฏิบัติกำรโครงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในระดับภำคและกลุ่มจังหวัด 
(กิจกรรมที่ 1 สร้ำงกำรรับรู้ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำคและกลุ่มจังหวัด 

ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร) 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet    

วันที่  ๑๑  สิงหำคม 2564 
 

******************************* 
หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 
 ๑. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 ๒. ส ำนักงำน กศน.จังหวัด 
 ๓. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 ๔. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 ๕. อำชีวศึกษำจังหวัด 
 ๖. คณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด 
 ๗. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
 
หน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 
 ๑. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
 ๒. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด 
 ๓. กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 
 
 
หมำยเหตุ  กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมประชุมอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ 



 

แบบตอบรับกำรประชุมและกลุ่มไลน์ 
กำรประชุมปฏิบัติกำรโครงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในระดับภำคและกลุ่มจังหวัด 

(กิจกรรมที่ 1 สร้ำงกำรรับรู้ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำคและกลุ่มจังหวัด 
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร) 

ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet    
วันที่  ๑๑  สิงหำคม 2564 

 

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

๑. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
 

 

https://forms.gle/GRNUPSt6XVXRBryN6 

 

๒. QR Code กลุ่มไลน์ 

 
กรุณำตอบรับออนไลน์ ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔  จะขอบคุณยิ่ง 

 

ผูป้ระสานงาน 
ส านักงานศึกษาธกิารภาค ๑๗ 
๑. นำงวรรณำ คุ้มสมบัติ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  เบอร์ติดต่อ  ๐๘๑ ๔๙๙๘๔๑๖ 
๒. นำงชลัยรัตน์  กระทู้  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   เบอร์ติดต่อ ๐๘๑ ๙๗๑๔๓๓๙ 
ส านักงานศึกษาธกิารภาค ๑๘ 
๑. นำงสำวมัทนำ  พงษ์ไพบูลย์  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  เบอร์ติดต่อ ๐๘๑ ๘๘๕๕๕๖๐ 
๒. นำงสำวปุญชรัศมิ์  จิรโชตินิธิกรณ์  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  เบอร์ติดต่อ ๐๘๙ ๔๔๔๗๙๔๒ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ 

https://forms.gle/GRNUPSt6XVXRBryN6
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