
 
 

แบบเสนอโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 
ชื่อโครงการ เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

สนอง/สอดคล้อง 
           นโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ     
            นโยบาย สพฐ.  ข้อที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ประเด็นกลยุทธ์ สพฐ.ที่ ๑  
 มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มฐ.ที ่๒ ตัวบ่งชี้ที ่๑ 
 ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประเด็นการประเมินที่ 1 
 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (ARS) ตัวชี้วัดที่ 13                                       

           นโยบาย สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ข้อที่ ๑                                               
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...........-................... 
 

ลักษณะโครงการ                  (  ) ใหม่                   ( ) ต่อเนื่อง 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชนากานต์  วิหค และนางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
            ด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของโรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้ก าหนดนโยบายเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ ส าหรับ 
การขับเคลื่อนการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหาร  สถานศึกษาและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ในฐานะกลุ่มงานที่ขับเคลื่อนด้านงานวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และครูวิชาการในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
การน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 

๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 
        ๑. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน ๑๐๐  โรงเรียน  
        ๒. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๐๐  โรงเรียน 
 



     ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
       ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน................... 100,800...................บาท 
 งบประมาณ สพฐ.     จ านวน.........................-.............................บาท 
 งบประมาณ อ่ืน ๆ     จ านวน.........................-.............................บาท 
 รวม      จ านวน.................... 100,800..................บาท 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๑ ประชุมปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพครูผู้สอน ๔ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๑.๑ ประชุมวิทยากรแกนน า 
การประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน ๔ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๑.๒ จัดประชุม ON LINE เรื่อง 
การพัฒนาเทคนิคการสอน ในยุค 
New Normal ผ่านคลิปวีดีโอ 
โดยครูผู้สอนจากกลุ่มตัวอย่าง 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
 

          ชนากานต์ 
และ ศน. 

๒ การด าเนินงาน การบันทึก 
คลิปวีดีโอและส่งมอบให้โรงเรียน 
๒.๑ การประชุมปฏิบัติการจัดท า
คลิปวิดีโอการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้      

            ชนากานต์
และ ศน. 

๓ ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง แผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผ่านกระบวนการ PLC 

            ชนากานต์
และ ศน. 

๔ สรุปและรายงานผล 
การด าเนินการ 

            ชนากานต์ 
สุวิมล 

๑๐,๐๐๐ 

 

๕๙,๗๐๐ 

 

๓๑,๑๐๐ 



ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

๑ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมปฏิบตัิการพฒันา
ศักยภาพครผูู้สอน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑.๑ ประชุมปฏบิัติการคณะท างาน(ครู
แกนน า) ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ช้ัน ป.๖ 
และช้ัน ม.๓ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ มื้อละ 
๓๐ บาท จ านวน ๔๐ คน  
เวลา ๑ วัน                            เป็นเงิน 
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ  
มื้อละ ๙๐ บาท จ านวน ๔๐ คน  
เวลา ๑ วัน                            เป็นเงิน 
- ค่าวัสดุ                               เป็นเงิน 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

๖,๐๐0 
 

 
 
 
 
 

๒,๔๐๐ 
 
 

๓,๖๐๐ 

๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

๔,๐๐๐ 

๑๐,๐๐0 
 
 
 
 
 
 

๒,๔๐๐ 
 

 
๓,๖๐๐ 
๔,๐๐๐ 

ชนากานต์
และ ศน. 

- 

 ๑.๒ จัดประชุม ON LINE เรื่อง การพัฒนา
เทคนิคการสอน ในยุค New Normal 
ผ่านคลิปวดีีโอ โดยครผูู้สอนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้  

- 
 
 
 

- - - ชนากานต์
และ ศน. 

- 

๒ กิจกรรมที่ ๒ การด าเนินงาน การบันทึก
คลิปวีดีโอและส่งมอบให้โรงเรียน  
๒.๑ การประชุมปฏิบัติการจดัท าคลิปวีดีโอ
การสอนทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้    
- ค่าเบี้ยเลีย้ง (วันละ ๕ คน คนละ ๑๒๐ 
จ านวน ๒๐ วัน)                      เป็นเงิน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ มื้อละ 
๓๐ บาท จ านวน 10 คน  
เวลา 5 วัน                            เป็นเงิน 
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ  
มื้อละ ๙๐ บาท จ านวน 5 คน  
เวลา ๕ วัน                            เป็นเงิน 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์               
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

- ๒๒,๐00 
 
 
 
 

๑,๒๐๐๐ 
 
 
 

3,000 
 

2,250 
 

๔,๗๕๐ 

๙,๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙,๑๐๐ 

๓๑,๑00 
 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๒,๒๕๐ 
๙,๑๐๐ 
๔,๗๕๐ 

ชนากานต์
และ ศน. 

- 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบตัิการ เรื่อง 
แผนยกระดับคณุภาพการศึกษา   
ผ่านกระบวนการ PLC ใน ๓ อ าเภอ คือ 
อ าเภอท่ามะกา, อ าเภอพนมทวน และ 
อ าเภอห้วยกระเจา (ครูวิชาการและ 
ครูวัดผล โรงเรียนละ ๒ คน คณะท างาน 
๑๒ คน รวมทั้งสิ้น ๒๓๔ คน)  
จ านวน ๓ วัน 
วันที่หนึ่ง จ านวน ๑๐๘ คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มือ้ มื้อละ 
๓๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ มื้อละ ๙๐ บาท
วันที่สอง จ านวน ๖๖ คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มือ้ มื้อละ 
๓๐ บาท 

- 
 
 
 
 

 
 

 
 
- 
- 
 

 
 

- 
 
 

๔๕,๗๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖,๔๘๐ 
๙,๗๒๐ 

 
 

๓,๙๖๐ 

๑๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 

- 
 

๕๙,๗๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖,๔๘๐ 
๙,๗๒๐ 

 
 

๓,๙๖๐ 

ชนากานต์
และ ศน. 

- 



 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

 - ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ มื้อละ ๙๐ บาท
วันที่สาม จ านวน ๖๐ คน 

- ๕,๙๔๐ 
 

- ๕,๙๔๐   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มือ้ มื้อละ 
๓๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ มื้อละ ๙๐ บาท 

      - 
- 

๓,๖๐๐ 
๕,๔๐๐ 

- 
- 

๓,๖๐๐ 
๕,๔๐๐ 

  

 - ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน ๒๑๐ ชุด  
ชุดละ ๕๐ บาท                       เป็นเงิน 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์                     เป็นเงิน 

 
 

- 
- 

 
๑๐,๖๐๐ 

- 

 
- 

๑๔,๐๐๐ 

 
๑๐,๖๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

ชนากานต์
และ ศน. 

- 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล 
การด าเนินการ 

- - - - ชนากานต์
และ ศน. 

- 

รวม - - ๗๓,๗๐๐ ๒๗,๑๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ -  
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

๖. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

การทดสอบ  ข้อสอบวัดและประเมินผล 
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต ๒ 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          โรงเรียนมีระบบการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ 
ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

ลงช่ือ           ชนากานต์      วิหค            ผู้เสนอโครงการ   
                          (นางสาวชนากานต์  วิหค)                      
             ต าแหน่ง          ศึกษานิเทศก์     
 

                              ลงชื่อ       จินตนา  สุขสมแดน             ผู้พิจารณาโครงการ  
                                           (นางสาวจินตนา  สุขสมแดน)         
                          ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา            
                           

ลงช่ือ          ปกรณ์ ม่วงเจริญ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นายปกรณ์  ม่วงเจริญ) 

          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

ลงช่ือ  ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์    ผู้อนุมัติโครงการ  
                                                     (สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์)                

           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 



 
 
 

 
ค ำส่ังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

ท่ี ๒๔๓/256๔ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำคลิปวิดีโอกำรสอนกลุ่มสำระต่ำง ๆ 

…………………………………………….. 
ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะจัดประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำคลิปวิดีโอ

กำรสอนกลุ่มสำระต่ำง ๆ ณ ห้องประชุมเจ้ำคุณทองด ำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  
เขต 2 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำร
เพื่อด ำเนินงำน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาและด าเนินการจัดท าคลิปวิดีโอ 

๑.๑  นำยปกรณ์ ม่วงเจริญ       รองผู้อ ำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2      ประธำนกรรมกำร 
1.๒  นำงสำวจินตนำ สุขสมแดน  ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ   กรรมกำร 

           1.๓  นางสาวสุภาพ  จัดละ  ศึกษานิเทศก์    กรรมกำร        
 ๑.๔  นำงสำวนิภำ  สุขพิทักษ์  ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำร 
 ๑.๕  นำงสำวพันวนำ  พัฒนำอุดมสินค้ำ   ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำร 

๑.๖  นำงกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์      ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำร 
๑.๗  นำงเบญจมำศ  นุ่มวัฒนะ               ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำร 
๑.๘  นำงสำวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
๑.๙  นำงชลณำ  ม่วงหวำน      ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
๑.๑๐ นำงสำวธนันธร ศรีลำวงษ์       เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   กรรมกำร 
๑.๑๑ นำงสำวณัฐณิชำ ชัยยำ      เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   กรรมกำร 
๑.๑๒ นำงสำวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์  ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำร 
1.๑๓ นำงสำวชนำกำนต์ วิหค  ศึกษำนิเทศก์            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก ติดตำม ตรวจสอบ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุผล 
2. คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าสื่อการสอน 
 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  1)  นำงกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์  ศึกษำนิเทศก์   ประธำนกรรมกำร 

2)  นำงสำวสุภำพ  จัดละ   ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำร 
3)  นำงสำวชนำกำนต์  วิหค  ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำร 
๔) นำยภำนุพงศ์  ทรัพย์คง   ครูโรงเรียนวัดดำปำนนิมิต มิตรภำพท่ี ๑๔๒ กรรมกำร 
๕) นำยปฐมพงศ์  ล้ีสุพรรณ  ครู โรงเรียนวัดส ำนักคร้อ  กรรมกำร 

     ๖) นำงสำวณัฐพร  ยิ้มประเสริฐ  ครู โรงเรียนวัดหนองพลับ  กรรมกำร 
     ๗) นำงสำวกนกวรรณ มีสำวงษ์  ครู โรงเรียนวัดพังตร ุ  กรรมกำร 
           

 

    /๘. นำงสำวมณีรัตน์… 
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๘) นำงสำวมณีรัตน์  คนผิวเกล้ียง             ครูโรงเรียนบ้ำนวังไผ่  กรรมกำร 
๙)  นำงสำวนันทพร  ตุ้มทอง  ครู โรงเรียนบ้ำนสระลุมพุก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     2.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 1)  นำงสำวพันวนำ  พัฒนำอุดมสินค้ำ ศึกษำนิเทศก์   ประธำนกรรมกำร 
 2)  นำงสำวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
          ๓)  นางสาวสุนันท์  กลีบทอง ครู โรงเรียนบ้ำนดอนมะขำม       กรรมกำร 
          ๔)  นำยธนชัย  อัชชะสวัสด์ิ   ครู โรงเรียนบ้ำนดอนมะขำม       กรรมกำรและเลขำนุกำร   
     2.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
          1)  นำงชลณำ  ม่วงหวำน   ศึกษำนิเทศก์   ประธำนกรรมกำร 
 2)  นำงสำวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์  ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำร 
  ๓)  นำงสำวลลิดำ  กุลสุวรรณ   ครูโรงเรียนวัดดำปำนนิมิต มิตรภำพท่ี ๑๔๒    กรรมกำร 
  ๔)  นำงสำวสุนทรี  สมบูรณ์ทรัพย์   ครูโรงเรียนวัดพระแท่นดงรงั        กรรมกำร 
  ๕)  นำงนวกำนต์  มณีศรี                      ครูโรงเรียนวัดเขำสะพำยแร้ง กรรมกำร 
          ๖)  นำยสิทธิพร อินทะจักร์  ครู โรงเรียนวัดดอนเจดีย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
     2.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 1)  นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์  ศึกษำนิเทศก์        ประธำนกรรมกำร 
 2)  นำงเบญจมำศ นุ่มวัฒนะ  ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำร 

 3)  นำงเยำวลักษณ์  กล่ันบุศย์  ครู โรงเรียนบ้ำนตลำดเขต ฯ กรรมกำร 
๔)  นำงสำวนันท์นัทธฉัตร  ศรีวิเศษ   ครู โรงเรียนบ้ำนโครำช  กรรมกำร 
๕)  นำงสำวพัชร์ทิตำ  อ่ ำแจ้ง    ครู โรงเรียนวัดทุ่งสมอ  กรรมกำร 
๖)  นำงสำวธันวดี  ศรีกุลจันทร์    ครู โรงเรียนวัดทุ่งสมอ  กรรมกำร 
๗)  นำงสำวจิรำภำ  อ่ ำแจ้ง    ครู โรงเรียนวัดสำลวนำรำม กรรมกำร 
๘)  นำยอธิษฐ์  ป้ำนพุก     ครู โรงเรียนอนุบำลพนมทวน ฯ กรรมกำร 
๙)  นำงสำวชัญญำ  สังขฤทธิ์    ครู โรงเรียนวัดพังตร ุ  กรรมกำร 
๑๐)  นำงนุชรดี  ไชยมงคล    ครู โรงเรียนบ้ำนซ่อง  กรรมกำร 
 ๑๑)  นำยวนิตย์  สกุลสัตตบุศย์    ครู โรงเรียนวัดหนองพลับ  กรรมกำร 
๑๒)  นำงสำวผุสดี  บัวงำม    ครู โรงเรียนวัดหนองพลับ  กรรมกำร 

 ๑๓)  นำงสำวกัญญำพัฒน์  มำมำตร   ครู โรงเรียนบ้ำนท่ำมะกำ  กรรมกำร 
๑4)  นำงสำวผ่องพรรณ  ขุนหวัง          ครู โรงเรียนบ้ำนไร่ร่วมวิทยำคำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     2.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          1)  นำงสำวสุภำพ  จัดละ   ศึกษำนิเทศก์   ประธำนกรรมกำร 

2)  นำงกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์  ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำร 
3)  นำงสำวชนำกำนต์  วิหค  ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำร 

          ๔)  นำงสำวจตุพร  เชยสำคร    รองฯโรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ    กรรมกำร 
๕)  นำยธวัชชัย  ภูวสิษฐ์พงศำ ครู โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     2.๖ การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย 
          1)  นำงเบญจมำศ นุ่มวัฒนะ  ศึกษำนิเทศก์        ประธำนกรรมกำร 
 2)  นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์  ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำร 

    /๓) นำงวัลภำ… 
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 3)  นำงวัลภำ  อำดปักษำ   ครู โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด  กรรมกำร 
          ๔)  นำงสำวชุตินันท์  บัวรอด   ครูโรงเรียนบ้ำนดอนรัก  กรรมกำร 
 ๕)  นำงสำวมณทนัญ  กำฬภักดี  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเจริญสุข กรรมกำร 
 ๖)  นำงสำวกมลรัตน์  จงวิริยะสันติ ครูโรงเรียนเมตตำจิตต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  1. ร่วมกำรประชุมครูผู้สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ณ ห้องประชุมเจ้ำคุณทองด ำ ส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 และ จัดเตรียมเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประชุม 

 2. ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำคลิปวิดีโอกำรสอน ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และกำรจัดประสบกำรณ์เด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมเจ้ำคุณทองด ำ ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 รับรำยงำนตัวเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ สรุปควำมรู้จำกกำรจัดท ำ
สคริปต์วิดีโอ และถ่ำยท ำคลิปวิดีโอของครูในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
          ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                  ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๑๕  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ.  256๔       
                                                                                                                    

 
                                                   ว่ำท่ีร้อยตรี 
                 (สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์) 
               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

 
 
 



 

ท่ี ศธ ๐๔๐๑๘/๑๗๖๖          ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
               กำญจนบุรี เขต ๒ ต.หนองโรง อ.พนมทวน                                                           

                         จ.กำญจนบุรี  ๗๑๑๔๐  

                                                ๑๕  มิถุนำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  กำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำคลิปวิดีโอกำรสอน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย  ๑. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำคลิปวิดีโอกำรสอนกลุ่มสำระฯ ต่ำง ๆ   
                                                                                                                     จ ำนวน  ๑  ชุด 
          ๒. ก ำหนดกำรประชุม ฯ กลุ่มสำระฯ ต่ำง ๆ                จ ำนวน  ๑  ชุด 

 

             ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ จะด ำเนินกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำคลิปวิดีโอกำรสอนกลุ่มสำระฯ ต่ำง ๆ ในวันท่ี ๑๘,๒๓,๒๔ 
และ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้ำคุณทองด ำ นั้น  

    ในกำรนี้  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ จึงส่งค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำคลิปวิดีโอกำรสอนกลุ่มสำระฯ ต่ำง ๆ และก ำหนดกำรประชุมฯ กลุ่มสำระฯ ต่ำง ๆ เอกสำร
ตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย ให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทรำบ เพื่อเข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำรฯ ตำมวัน เวลำ และสถำนท่ี 
ดังกล่ำวข้ำงต้น  

                           จึงเรียนมำเพื่อทรำบและด ำเนินกำร  

 
                                                          ขอแสดงควำมนับถือ  

                   

                     ว่ำท่ีร้อยตรี 
           (สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

 

 
                                       

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
โทร ๐-๓๔๕๗-๙๒๐๘ , ผู้รับผิดชอบ ๐๖๒-๓๙๒-๖๑๙-๕  



ก ำหนดกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำคลิปวิดิโอกำรสอน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยและกำรจัดประสบกำรณ์เด็กปฐมวัย 

วันที่  ๓๐  มิถุนำยน  ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมเจ้ำคุณทองด ำ สพป.กำญจนบุรี เขต ๒ 

........................................................................... 
 

 ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.   ลงทะเบียนคณะท ำงำน 

 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   พิธีเปิด 
      ช้ีแจงวัตถุประสงค์กำรประชุมปฏิบัติกำร 

 ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   กำรจัดท ำสคริปต์วิดีโอ และเตรียมอุปกรณ์ 

 ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   ปฏิบัติกำรถ่ำยท ำคลิปวิดีโอตำมสคริปต์ 

 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   ปฏิบัติกำรถ่ำยท ำคลิปวิดีโอตำมสคริปต์ (ต่อ) 

 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   สรุปผลกำรปฏิบัติ  

 

..................................................... 

 ตำรำงนี้อำจเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 

หมำยเหตุ  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 


