สวนที่ 1 บทนํา
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู+ทางภาคกลาง ทิศตะวันตกของ
ประเทศ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,030.03 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต+อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต:
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต+อกับอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
อําเภอด+านมะขามเตี้ย และอําเภอท+าม+วง
จังหวัดกาญจนบุรี
ติดต+อกับอําเภอเขาย:อย อําเภอหนองหญ:าปล:อง
จังหวัดเพชรบุรี
ติดต+อกับอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ติดต+อกับตําบลบางคายู อําเภอเมตตา
จังหวัดทะวาย ประเทศสหภาพเมียนมาร; (พม+า)

สําหรับอาคารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู+เลขที่ 7 อาคาร
เฉลิ ม พระเกี ย รติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนไกรเพชร ตํ า บลหน: า เมื อ ง อํ า เภอเมื อ ง จั งหวั ด ราชบุ รี
เปA น อาคารที่ ใช: ป ระโยชน; ร+ ว มกั น รวม 5 หน+ ว ยงาน ได: แ ก+ สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 4 สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี และสหกรณ;ออมทรัพย;ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ใช: พื้น ที่ บ ริเวณชั้น ที่ 4 ชั้ น ที่ 6 (บางส+ วน) เปA น สถานที่ ป ฏิ บั ติ งาน มี พื้น ที่
ในความรับผิดชอบ 6 อําเภอ รวม 180 โรงเรียน ได:แก+ อําเภอเมืองราชบุรี จํานวน 49 โรงเรียน อําเภอ
ปากท+ อ จํ านวน 47 โรงเรีย น อํา เภอจอมบึ ง จํา นวน 38 โรงเรีย น อํ าเภอวั ด เพลง จํ านวน 7 โรงเรี ย น
อําเภอสวนผึ้ง จํานวน 21 โรงเรียน และอําเภอบ:านคา จํานวน 18 โรงเรียน (ข:อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561)
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สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. อํานาจหน'าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ให:สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน:าที่ดําเนินการให:เปAนไปตามอํานาจหน:าที่ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว+าด:วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน:าที่
ดังต+อไปนี้
1. จัด ทํานโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้ นที่ การศึกษาให:ส อดคล:องกั บ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต:องการของท:องถิ่น
2. วิเคราะห;การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน+วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ:งการจัดสรรงบประมาณที่ได:รับให:หน+วยงานข:างต:นทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช:จ+ายงบประมาณของหน+วยงานดังกล+าว
3. ประสาน ส+งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร+วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษาวิเคราะห; วิจัย และรวบรวมข:อมูลสารสนเทศด:านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด:านต+างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส+งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส+งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค;กรปกครอง
ส+วนท:องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค;กรชุมชน องค;กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน ส+งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส+งเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานด:านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค;กรหรือหน+วยงานต+างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค;กรปกครองส+วนท:องถิ่นในฐานะสํานักงานผู:แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอื่นที่เกี่ยวข:องหรือที่ได:รับ
มอบหมาย
2. การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให: ยึ ด เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา โดยคํ า นึ งถึ งระดั บ ของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒ นธรรม และความเหมาะสมด:านอื่นด:วย
เว:นแต+การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว+าด:วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให:รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
สภาการศึ กษา มี อํานาจประกาศในราชกิ จจานุเบกษากําหนดเขตพื้ นที่ การศึกษา เพื่ อการบริห ารและ
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แบ+ ง เปA น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษา
ซึ่งกระทรวงศึ กษาธิการได:ออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิการกํ าหนดให: มีสํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต โดยให:จัด
ระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
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1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแบ+งส+วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให:จัดทําเปAนประกาศกระทรวงและให:
ระบุอํานาจหน:าที่ของแต+ละส+วนราชการไว:ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส+วนราชการที่เรียกชื่ออย+างอื่น (เฉพาะที่เปAนโรงเรียน
มีฐานะเปAนนิติบุคคล)
การแบ+ งส+ ว นราชการภายในสถานศึ ก ษาและอํ า นาจหน: า ที่ ข องสถานศึ ก ษาหรื อ ส+ ว นราชการ
ที่ เรีย กชื่ ออย+ า งอื่ น ให: เปA น ไปตามระเบี ย บที่ คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ การศึ กษาแต+ ล ะเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
กําหนด ซึ่งในปJจจุบันได:โอนให:เปAนอํานาจหน:าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกําหนด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให:แบ+งส+วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต+อไปนี้
1. กลุ+มอํานวยการ มีอํานาจหน:าที่ดังต+อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช+วยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล:อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค;กร
(จ) ประชาสัมพันธ; เผยแพร+กิจการ ผลงาน และบริการข:อมูลข+าวสาร
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว+างหน+วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส+งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ณ) ปฏิบั ติหน:าที่อื่น ที่เกี่ยวข:องกั บกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาที่มิใช+ ของ
ส+วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิ บั ติงานร+วมกับ หรือสนับ สนุน การปฏิ บัติ งานของหน+ วยงานอื่นที่ เกี่ยวข:องหรือที่ ได:รับ
มอบหมาย
2. กลุ+มนโยบายและแผน มีอํานาจหน:าที่ดั้งต+อไปนี้
(ก) จั ด ทํ า นโยบายและแผนพั ฒ นาการศึ กษาให: ส อดคล: อ งกั บ นโยบาย มาตรฐานการศึ ก ษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต:องการของท:องถิ่น
(ข) วิ เคราะห; ก ารจั ด ตั้ งงบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษาและแจ: งการจั ด สรร
งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช:จ+ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
(ง) ดําเนินการวิเคราะห; และจัดทําข:อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิ บั ติ งานร+วมกั บ หรือสนั บ สนุน การปฏิ บั ติงานของหน+ วยงานอื่น ที่ เกี่ ยวข: องหรือที่ ได:รั บ
มอบหมาย
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3. กลุ+มส+งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน:าที่ดังต+อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห; ดําเนินการ และส+งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึ ก ษา วิ เคราะห; วิ จั ย และพั ฒ นาระบบข: อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดําเนินการวิเคราะห; และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร;และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
(จ) ส+งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนั บสนุน การปฏิบั ติงานของหน+วยงานอื่นที่เกี่ยวข:อง หรือที่ได:รับ
มอบหมาย
4. กลุ+มบริหารงานการเงินและสินทรัพย; มีอํานาจหน:าที่ดังต+อไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย;
(จ) ให:คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรัพย;
(ฉ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนั บสนุน การปฏิบั ติงานของหน+วยงานอื่นที่เกี่ยวข:อง หรือที่ได:รับ
มอบหมาย
5. กลุ+มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน:าที่ดังต+อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน+ง
(ข) ส+งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห;และจัดทําข:อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต+งตั้ง ย:าย โอน และการลาออก
จากราชการของข:าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วะเคราะห; และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหน:าที่ให:ปฏิบัติของข:าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทําข:อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทําข:อมูลระบบจ+ายตรงเงินเดือนและค+าจ:างประจํา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต+างๆ การออกบัตร
ประจําตัว และการขออนุญาตต+างๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห; และจัดทําข:อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ; ร:องทุกข; และการดําเนินคดี
ของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอื่นที่เกี่ยวข:อง หรือที่ได:รับ
มอบหมาย

แผนปฏิบัติการประจําปEงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.ราชบุรี เขต 1 4

6. กลุ+มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน:าที่ดังต+อไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝNกอบรมการพัฒนาก+อนแต+งตั้ง
(ข) ดําเนินงานฝNกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข:าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให:เปAนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส+งเสริม สนับสนุน และยกย+องเชิดชูเกียรติข:าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต+อ ฝNกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต+างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห; วิจัย และเสริมสร:างระบบเครือข+ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอื่นที่เกี่ยวข:อง หรือที่ได:รับ
มอบหมาย
7. กลุ+มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน:าที่ดังต+อไป
(ก) ประสาน ส+งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก+อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห; วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู:ของผู:เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส+งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส+งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห; วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอื่นที่เกี่ยวข:อง หรือที่ได:รับ
มอบหมาย
8. กลุ+มส+งเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหน:าที่ดังต+อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห; ส+งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร;พระราชา
(ข) ส+งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส+งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข:อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคลากร ครอบครัว องค;กร ชุมชน องค;กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม
อื่น
(ง) ประสานและส+งเสริมองค;กรปกครองส+วนท:องถิ่นให:สามารถจัดการศึกษาสอดคล:องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส+งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู:พิการ ผู:ด:อยโอกาส และผู:มีความสามารถพิเศษ
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(ฉ) ส+งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร
นารี ผู:บําเพ็ญประโยชน; นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ;สิทธิเด็ก และเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส+งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการปPองกันและแก:ไขปJญหาการใช:สารเสพติด และส+งเสริมปPองกันแก:ไขและ
คุ:มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ;
(ญ) ประสาน ส+งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส+งเสริมแหล+งการเรียนรู: สิ่งแวดล:อมทางการศึกษา และภูมิปJญญาท:องถิ่น
(ฎ) ประสานและส+งเสริมสถานศึกษาให:มีบทบาทในการสร:างความเข:มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอื่นที่เกี่ยวข:อง หรือที่ได:รับ
มอบหมาย
9. หน+ ว ยตรวจสอบภายใน ให: ป ฏิ บั ติ งานขึ้ น ตรงกั บ หั ว หน: า ส+ ว นราชการ และมี อํา นาจหน: า ที่
ดังต+อไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย;สิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเปPาหมายที่กําหนด
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอื่นที่เกี่ยวข:อง หรือที่ได:รับ
มอบหมาย
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3. องค-คณะบุคคลที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 บริหารงานโดย
มี อ งค; ค ณะบุ ค คลที่ ไ ด: รั บ การคั ด เลื อ ก ประกอบด: ว ย คณะกรรมการศึ ก ษาจั ง หวั ด ราชบุ รี (กศจ.)
คณะอนุ กรรมการศึกษาจังหวัดราชบุ รี (อกศจ.) และคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบประเมิ นผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ที่เปAนส+วนสําคัญและมีส+วนร+วมในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายไปสู+
เปPาหมาย ดังนี้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 (ก.ต.ป.น.) ประจําป5 2561
1. ผู:อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ
3. พันเอกรณพงษ; เรืองจุ:ย
4. นางสาวดารารัตน; อุทัยพยัคฆ;
5. นายวิเชียร ทองน:อย
6. นายราตรี แออ+วม
7. บาทหลวงจําเนียร จิตเสรีวงศ;
8. นายสมทรง ไชยวัต
9. ผู:อํานวยการกลุ+มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการผู:แทนผู:บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการผู:แทนผู:บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการผู:ทรงคุณวุฒิ ด:านการศึกษาปฐมวัย
กรรมการผู:ทรงคุณวุฒิ ด:านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู:ทรงคุณวุฒิ ด:านการวิจัยและประเมินผล
กรรมการผู:ทรงคุณวุฒิ ด:านการบริหารการศึกษา
กรรมการผู:ทรงคุณวุฒิ ด:านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
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