
 
แบบเสนอโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
ชื่อโครงการ   นิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน(School Performance  Center : SP Center)                    
                  เป็นฐาน 
แผนงาน  - 
สนอง/สอดคล้อง 
            นโยบาย สพฐ. ข้อท่ี..  2 และ.3   
            ประเด็นกลยุทธ์ สพฐ.ท่ี .. 2 และ.3    

มาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มฐ.ที…่…………ตัวบ่งช้ีที…่……….. 
ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ (KRS) ประเด็นการประเมินท่ี   
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิการ (ARS) ตัวช้ีวัดที่........-......... 
นโยบาย สพป.กาญจนบรุี เขต 2 ข้อที่   1 ,2,8                                               

            อื่น ๆ (โปรดระบุ)...นโยบายส่งเสริมการนิเทศแบบบรูณาการ ของสพฐ. 

ลักษณะโครงการ                  (  ) ใหม่      (  ) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสภุาพ  จัดละ และคณะศึกษานเิทศก์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ต.ค.63 .-ก.ย.  64 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น จะต้องมีกระบวนการสู่ความส าเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา  ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจที่
จ าเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการ
เรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ท้ังยังเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 
           การนิเทศแบบบูรณาการ(Integrated  Supervision) หมายถึงการนิเทศด้วยกิจกรรม เทคนิค วิธีการที่หลากหลายของผู้
นิเทศและการมีส่วนร่วมของผู้รับการนิเทศ ในการนิเทศสถานศึกษาในแต่ละแห่งให้เช่ือมโยง เนื้อหา  สาระของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5 ประเด็นหลัก คือ 1) 
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 2) การจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning 3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 4)การพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 5)การประกันคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาตามบริบทของสถานศึกษาเขตพื้นที่ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ให้ผู้รับ
การนิเทศเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน สามารถน าความรู้ ทักษะและแนวคิดที่ได้รับจากการนิเทศไปปรับปรุง 
พัฒนางาน ได้อย่างสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด    
           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดย
การกระจายอ านาจลงสู่กลุ่มโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ  การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนภายในศูนย์ ให้มีประสิทธิภาพ  จึงมีประกาศเรื่องการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพโรงเรียน(School Performance Center : SP Center)  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2561  แบ่ง โรงเรียนต่างๆเป็น
ศูนย์ฯ  จ านวน  11  ศูนย์ และเพื่อให้การด าเนินการกิจกรรมการนิเทศ ติดตามงานต่างๆตามนโยบาย ส าเร็จตามเป้าหมาย จึง
ด าเนินงานโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน(School  Performance  Center : SP Center) 
เป็นฐาน 

2. วัตถุประสงค ์
     เพื่อนิเทศ ติดตามการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2   
3. เป้าหมาย 



 3.1 เชิงปริมาณ  
       โรงเรียนสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2   จ านวน  99  โรงเรียน 
     3.1 เชิงคุณภาพ 
          โรงเรียนสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ทุกโรงเรยีนได้รับการนิเทศ ติดตาม พัฒนาคณุภาพการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย
และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน/แผนการใช้เงิน 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน.................39,600. .........................บาท 
 งบประมาณ สพฐ.    จ านวน....................-...................................บาท 
 งบประมาณ อ่ืน ๆ    จ านวน....................-...................................บาท 
   รวม  จ านวน................39,600............................บาท 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. กิจกรรมที่ 1  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามสถานศึกษาระดบัเขตพื้นท่ี จ านวน  
11 ชุด 

- - 
 

 

- - น.ส.สภุาพ 
จัดละ 

2. กิจกรรมที่ 2  ประชุมปฏิบัติการจดัท า
แผนการนิเทศ(คูม่ือ,กิจกรรม,ปฏทิิน,เครื่องมือ
การนิเทศ ฯลฯ) 

- 9,000 
 

 

- - คณะ
ศึกษานิเทศก ์

3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คณะกรรมการนิเทศ ตดิตามระดบัเขตพื้นท่ี 
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง มื้อละ 150 

- - 
 
 

- - 
 
 

คณะ
ศึกษานิเทศก ์

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ตดิตาม
สถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ี จ านวน   
11 ชุด 

            น.ส.สภุาพ 
จัดละ 

2. ประชุมปฏิบตัิการจดัท าแผนการนเิทศ(คู่
มือ,กิจกรรม,ปฏิทิน,เครื่องมือการนิเทศ 
ฯลฯ) 

 9,000           คณะกรรม 
การนิเทศ  

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คณะกรรมการนิเทศ ตดิตามระดบัเขต
พื้นที ่

            คณะกรรม 
การนิเทศ 

4. ปฏิบัติการนเิทศ ติดตามสถานศึกษา
ตามแผนการนิเทศ 

    10,800   10,800     คณะกรรมการ
นิเทศ 

5. ประชุมปฏิบตัิการสรุปและรายงานผล
การนิเทศ 

           9,000 น.ส.สุภาพ 
จัดละและ
คณะกรรมการ
นิเทศ 



บาท  จ านวน 60  คน เวลา  1 วัน  
4. กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ ตดิตาม

สถานศึกษาตามแผนการนิเทศ 
-ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลีย้ง คณะกรรมการ
นิเทศฯ ศูนยS์P ละ 2,000 บาท จ านวน 11 
ศูนย์ฯ(ครั้งที่ 1) 

  
 
 

    
10,800 

  
 
 
 
10,800 

คณะกรรมการ
นิเทศ  

กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ ตดิตาม
สถานศึกษาตามแผนการนิเทศ 
-ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลีย้ง คณะกรรมการ
นิเทศฯ ศูนยS์P ละ 2,000 บาท จ านวน 11 
ศูนย์ฯ(ครั้งที่ 2 และ 3) 

  
 
 
 

10,800 

  
 
 
 
10,800 

 

5. กิจกรรมที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรปุและ
รายงานผลการนเิทศ 
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง มื้อละ 150 
บาท  จ านวน 60  คน เวลา 1 วัน 

  
9,000 

 
   

  
9,000 
 
 

คณะ
ศึกษานิเทศก ์

รวม - 39,600 - 39,600  
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ร้อยละ100 ของโรงเรียนได้รับการ
นิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

รายงานการนิเทศ  แบบรายงานการนิเทศ 

2.ร้อยละ100 ของโรงเรียนมีผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามประเด็นการนิเทศ 
4 รายการ 

รายงานการนิเทศ แบบรายงานการนเิทศ 

3. ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศอยู่ใน
ระดับมาก 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.โรงเรียนไดร้ับการนเิทศ ติดตาม ครบทุกโรงเรยีน มีการพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามนโยบายของส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ(SP)มีความเข้มแข็งดา้นวิชาการ 
3. โรงเรียนมีการพัฒนาการนเิทศภายในอย่างเป็นระบบ 

 

ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ   
                              (นางสาวสุภาพ  จัดละ)      
 

ลงชื่อ                                    ผู้พิจารณาโครงการ 
(นางสาวจินตนา  สุขสมแดน) 

                                 ผอ.กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
              



ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายปกรณ์  ม่วงเจริญ) 

                 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ลงชื่อ                                              ผู้อนุมัติโครงการ  

                                                    (  นายอาดุลย์  พรมแสง  ) 

                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที่ 508/2563 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามบูรณาการ 

โดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน(School Performance  Center : SP Center) เป็นฐาน 
                                            ...................................................................... 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจลงสู่กลุ่มโรงเรียน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนภายในศูนย์ให้มี
ประสิทธิภาพ  จึงมีประกาศเรื่องการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน(School Performance Center : 
SP Center)  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2561  แบ่งโรงเรียนต่างๆเป็นศูนย์ฯ  จ านวน  11  ศูนย์  และเพ่ือให้การ
ด าเนินการกิจกรรมการนิเทศ ติดตามงานต่างๆตามนโยบาย ส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยเฉพาะนโยบายและ

 



ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน 5 
ประเด็นหลัก คือ 1)การอ่านออก เขียนได้    2) การจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning 3)การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4)การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 5)การประกันคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาตาม
บริบทของสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้รับการนิเทศเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน 
สามารถน าความรู้ ทักษะและแนวคิดที่ได้รับจากการนิเทศไปปรับปรุง พัฒนางาน ได้อย่างสอดคล้อง เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนด    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงด าเนินงานโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน(School  Performance  Center : SP Center)เป็นฐาน 
          เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม   จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 
1.คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1 ว่าที่ร.ต.สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์   ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
2 นายปกรณ์  ม่วงเจริญ     รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รองประธาน

กรรมการ 
3 นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ 
4 นายนิพนธ์   ภัทรวังส ์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมาการ 
5 นายอรัญ   เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  กรรมการ 
6 น.ส.จินตนา  สุขสมแดน ผอ.กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลฯ      กรรมการและเลขานุการ 
7 น.ส.สภุาพ  จัดละ ศึกษานิเทศก์                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        

  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ช่วยเหลือกิจกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้ ศูนย ์
ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน(School  Performance  Center : SP Center)เป็นฐาน 
2.  คณะกรรมการนิเทศ ฯ  ชุดที่ 1  

1 นายอารักษ์   วิเศษสิงห์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 

2 นายยุทธนา  เหงี่ยมจุล ผอ.ร.ร.บ้านหนองลาน กรรมการ 

3 นายวรเทพ  รักษาพงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านท่ามะกา กรรมการ 

4 นายสมเพชร  จันทะจิตต์ ผอ.ร.ร.วัดเขาสะพายแร้ง กรรมการ 

5 น.ส.สภุาพ  จัดละ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 

6 นายกิตติศักดิ์   ศรีทอง ผอ.ร.ร.วัดหว้ยตะเคียน กรรมการ 

7 นางสุจิตรา  มีจ ารัส ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งประทุน กรรมการและเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการนิเทศ ฯ  ชุดที่ 2  
1 นายอรัญ  เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 



2 นายโกวิท  ทั่วจบ ผอ.ร.ร.วัดส านักคร้อ กรรมการ 
3 น.ส.อรอนงค์  ระงับพิศษ์ ผอ.ร.ร.บ้านรางกระต่าย กรรมการ 
4 น.ส.วารุณี  ตะโกภู่ ผอ.ร.ร.วัดตะคร้ าเอน กรรมการ 
5 นางภรภัทร์   อรุณแข ผอ.ร.ร.วัดใหม่เจริญผล กรรมการ 
6 นางกมลวรรธน์  มนต์

ประสิทธิ์ 
ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 

7 น.ส.รสสุคนธ ์ มั่นคง ผอ.ร.ร.บ้านบึงวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
4. คณะกรรมการนิเทศฯชุดที่ 3 
1 นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
2 นายสมศักดิ์  ฉันทปราโมทย์ ผอ.ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง กรรมการ 
3 นายวินัย  สีบานเย็น ผอ.ร.ร.บ้านจันทร์ลาดวิทยา กรรมการ 
4 นายชลิตร์  ตันเรืองศรี ผอ.ร.ร.วัดหนองไม้แก่น กรรมการ 
5 นางยุกฟ้า  พวงธรรม ผอ.ร.ร.ประชาวิทยาคาร กรรมการ 
6 น.ส.สวุิมล  ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์                                      กรรมการ 
7 นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผอ.ร.ร.วัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่142        กรรมการและเลขานุการ 

5.คณะกรรมการนิเทศฯชุดที่ 4 
1 นายอรัญ  เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
2 นายอ านาจ  คุ้มญาติ ผอ.ร.ร.บ้านเขาช่อง กรรมการ 
3 นายอาทิตย์   โยมด้วง ผอ.ร.ร.วัดเขาสามสิบหาบ กรรมการ 
4 น.ส.สภุัทรา  พุทธคุณรักษา ผอ.ร.ร.วัดหนองพลับ กรรมการ 
5 นายนภภูมิ   พรมแดน ผอ.ร.ร.วัดเขาใหญ่ กรรมการ 
6 น.ส.สภุาพ  จัดละ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
7 น.ส.ปัทมา  สายสะอาด ผอ.ร.ร.วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” กรรมการและเลขานุการ 

 
6.คณะกรรมการนิเทศฯชุดที่ 5 
1 นายอรัญ  เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
2 นายบรรจง  ปิ่นปฐม ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กรรมการ 
3 นางชัชฎาพร  โชคสงวน

ทรัพย์ 
ผอ.ร.ร.วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยา
คาร) 

กรรมการ 

4 น.ส.ราตรี   ทองศรี ผอ.ร.ร.วัดคร้อพนัน กรรมการ 
5 นางสุชาดา   ชาวดาดอน ผอ.ร.ร.วัดกระต่ายเต้น กรรมการ 
6 น.ส.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
7 น.ส.จตุพร  เชยสาคร รองผอ.ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กรรมการและเลขานุการ 

 



7.คณะกรรมการนิเทศฯชุดที่ 6 
1 นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
2 นายวิชา   จุลทรักษ์ ผอ.ร.ร.วัดเบญพาด กรรมการ 
3 นางสุรีพร  บ ารุงชล ผอ.ร.ร.วัดพังตรุ กรรมการ 
4 นายฉัตรชัย  กลั่นบุศย์ ผอ.ร.ร.บ้านบ่อระแหง กรรมการ 
5 นายปรีดา  วิเศษสิงห์ ผอ.ร.ร.บ้านกระเจา กรรมการ 
6 น.ส.พันวนา  พัฒนาอุดมสินคา้ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
7 นางอัจฉรา  รอดภัย ผอ.ร.ร.วัดบ้านทวน กรรมการและเลขานุการ 
 
8.คณะกรรมการนิเทศฯชุดที่ 7 
1 นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
2 นายสมาน  สีสังข์งาม ผอ.ร.ร.บ้านหลุมหิน กรรมการ 
3 นายอนุสรณ์  สัตยากุล ผอ.ร.ร.วัดหว้ยสะพาน กรรมการ 
4 น.ส.อัจฉรี  จ านงกูล ผอ.ร.ร.วัดทุ่งสมอ กรรมการ 
5 นางสุดาพร  ชูชื่น ผอ.ร.ร.บ้านวังรัก กรรมการ 
6 น.ส.ชนากานต์   วิหค ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
7 นางดวงฤดี  สมจิต ผอ.ร.ร.วัดดอนเจดีย์ กรรมการและเลขานุการ 
 

9.คณะกรรมการนิเทศฯชุดที่ 8 
1 นายนิพนธ์  ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
2 นายไพวิทย์  ใจกล้า ผอ.ร.ร.บ้านดอนมะขาม กรรมการ 
3 นายธรรมะ  เที่ยงธรรม ผอ.ร.ร.บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 กรรมการ 
4 นายภาคภูมิ  ศรีทอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองจอก กรรมการ 
5 นายสงัด  ไล่กระโทก ผอ.ร.ร.บ้านดอนเตาอิฐ กรรมการ 
6 น.ส.นิภา  สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
7 นายวิรัช  กุ้ยอ่อน ผอ.ร.ร.อนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) กรรมการและเลขานุการ 
 
10.คณะกรรมการนิเทศฯชุดที่ 9 
1 นายปกรณ์  ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
2 นายวีรพันธ์  พยาบาล ผอ.ร.ร.บ้านเขาศาลา กรรมการ 
3 นายชลอ  ทองดีเลิศ ผอ.ร.ร.บ้านเขากรวด กรรมการ 
4 นายโกสิฐ  นันทบัณฑิต ผอ.ร.ร.บ้านหนองตายอด กรรมการ 
5 นายณัฐพล  ด ารงฤทธิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลห้วยกระเจา กรรมการ 
6 นางชลณา  ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 



7 นางยลพรรษย์  ศิริรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านซ่อง กรรมการและเลขานุการ 

 

11.คณะกรรมการนิเทศฯชุดที่ 10 
1 นายปกรณ์  ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
2 นายบรรพต  ท่าน้ าตื้น ผอ.ร.ร.วัดเขารักษ์ กรรมการ 
3 นางกมลทิพย์  อิงปัญจลาภ ผอ.ร.ร.วัดหนองปลิง กรรมการ 
4 นายสมนึก  พงษ์สกุล ผอ.ร.ร.วัดดอนแสลบ กรรมการ 
5 น.ส.ฉวีวรรณ   อินชูกุล ผอ.ร.ร.บ้านพนมนาง กรรมการ 
6 นายธานี  เพิกเฉย ผอ.ร.ร.บ้านหนองนางเลิ้ง กรรมการ 
7 นางเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
8 น.ส.อัจฉราภรณ์  บัวลังกา ผอ.ร.ร.บ้านตลุงใต้ กรรมการและเลขานุการ 
12.คณะกรรมการนิเทศฯชุดที่ 11 
1 นายปกรณ์  ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
2 นายธนิต  โพธิ์เจริญ ผอ.ร.ร.วัดสระลงเรือ กรรมการ 
3 ว่าที่ร.อ.เมธี  ทองรอด ผอ.ร.ร.บ้านไผ่ส ี กรรมการ 
4 น.ส.กิ่งกาญจน์  จงประจันต์ ผอ.ร.ร.บ้านสระจันทอง กรรมการ 
5 น.ส.ประทุม  บุญมาเกิด ผอ.ร.ร.บ้านห้วยยาง กรรมการ 
6 นายประสิทธิชัย  หมดทุกข์ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยลึก กรรมการ 
7 นางเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
8 น.ส.ธัญชนก  ดอกพรม ผอ.ร.ร.เมตตาจิตต กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   นิเทศ ติดตาม  การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ภายในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน
(School Performance  Center : SP Center)  ตามนโยบายของสพฐ. 5 ประเด็นหลัก คือ1)การอ่านออก เขียน
ได้    2)การจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning  3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4)การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 5) การประกันคุณภาพการศึกษา 
        
             ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและบังเกิด
ผลดีต่อทางราชการ 
                                      สั่ง  ณ   วันที่  9   ธันวาคม   พ.ศ.2563 

                                      ว่าที่ร้อยตรี  
                                                 (สุรสิทธิ์   ถิตย์สมบูรณ์) 
                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 

 



 

ที ่ศธ ๐๔๐๑๘/๓๕๒๗                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
                                                                                   ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
        อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  
                                                                                   ๗๑๑๔๐  
       ๒๓    ธันวาคม   ๒๕๖๓ 

เรื่อง  การนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ(School Performance Center : SP Center)  
       เป็นฐาน 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แนวทางการนิเทศบูรณาการฯ                                           จ านวน  1   เล่ม 

                    ด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้
ด าเนินงานโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ (School Performance Center : SP 
Center) เป็นฐาน และแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของแต่ละศูนย์ SP  เพ่ือให้
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม พัฒนาการด าเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
คณะกรรมการนิเทศจะปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ในช่วงระยะเวลา เดือน ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๔  ครัง้ที่ ๒  ในช่วงระยะเวลา 
เดือน พ.ค.-ส.ค. ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนของแต่ละศูนย์ SP  

                  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๒  ขอแจ้งโรงเรียนเพ่ือทราบ
และรับการประสานจากคณะกรรมการนิเทศฯ เพ่ือนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน ตามก าหนดการ
ดังกล่าว  

       จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 

                              ว่าทีร่้อยตรี  

                                           (สุรสิทธิ์   ถิตย์สมบูรณ์) 

           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 

 

 

                                                                                           

  ท่ี ศธ ๐๔๐๑๘/๓๕๒๓                                                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        

                                                                              ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 



            อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  
                                                                              ๗๑๑๔๐ 
                ๒๓     ธันวาคม   ๒๕๖๓ 

เรื่อง  การนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ(School Performance Center : SP Center)  
       เป็นฐาน 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ค าสั่งคณะกรรมการนิเทศฯ                    จ านวน   ๑  ชุด 
         ๒. ร่างแผนการนิเทศฯ    จ านวน  ๑  ชุด 
         ๓. เครื่องมือการนิเทศฯ    จ านวน   ๑  ชุด 
         ๔. บัญชีจัดสรรงบประมาณ    จ านวน  ๑  ฉบับ 
                  ด้วย ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  ๒ ได้
ด าเนินงานโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ (School Performance Center : SP 
Center) เป็นฐาน และแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของแต่ละศูนย์ SP เพ่ือด าเนินการ จัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย    
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2  จึงขอให้ศูนย์ SP  ด าเนินการ ดังนี้ 
          ๑. จัดท าแผนการนิเทศฯของศูนย์ SP และส่งสพป.กจ.๒ ภายในวันที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๔ 
          ๒. ปฏิบัติการนิเทศ  ครั้งที่ ๑  ภายในเดือน มกราคม-มีนาคม  ๒๕๖๔ 
          ๓. เบิกจ่ายงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการนิเทศฯภายใน  มีนาคม   ๒๕๖๔ 
       จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 

                              ว่าทีร่้อยตรี    
   (สุรสิทธิ์   ถิตย์สมบูรณ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  ๒ 
 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร.  ๐๓๔๕๗๙๒๓๔ 
 

 
 

 

 

 

 



ที ่ศธ ๐๔๐๑๘/๓๕๒๓                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
                                                                                   ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
        อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี  
                                                                                   ๗๑๑๔๐ 

                ๒๓     ธันวำคม   ๒๕๖๓ 

เรื่อง  กำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ(School Performance Center : SP Center)  
       เป็นฐำน 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 
สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ค ำสั่งคณะกรรมกำรนิเทศฯ                    จ ำนวน   ๑  ชุด 
         ๒. ร่ำงแผนกำรนิเทศฯ    จ ำนวน  ๑  ชุด 
         ๓. เครื่องมือกำรนิเทศฯ    จ ำนวน   ๑  ชุด 
         ๔. บัญชีจัดสรรงบประมำณ    จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

                  ด้วย ในปีงบประมำณ  ๒๕๖๔  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต  ๒ 
ได้ด ำเนินงำนโครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ (School Performance Center : SP 
Center) เป็นฐำน และแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศฯระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของแต่ละศูนย์ SP เพ่ือด ำเนินกำร 
จัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย    

         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต  2  จึงขอให้ศูนย์ SP  ด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
          ๑. จัดท ำแผนกำรนิเทศฯของศูนย์ SP และส่งสพป.กจ.๒ ภำยในวันที่ ๑๕  มกรำคม  ๒๕๖๔ 
          ๒. ปฏิบัติกำรนิเทศ  ครั้งที่ ๑  ภำยในเดือน มกรำคม-มีนำคม  ๒๕๖๔ 
          ๓. เบิกจ่ำยงบประมำณค่ำเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมกำรนิเทศฯภำยใน  มีนำคม   ๒๕๖๔ 

       จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                             ว่ำที่รอ้ยตรี    
   (สุรสิทธิ์   ถิตย์สมบูรณ์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต  ๒ 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร.  ๐๓๔๕๗๙๒๓๔ 

บัญชีจัดสรรงบประมาณ 
โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียน 

(School  Performance  Center )เป็นฐำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  



 - ๒ - 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
.................................... 

ที ่ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ จ านวนเงิน รายการ บัญชีจัดสรร 
1 ท่ำมะกำ 1 1,800 ค่ำเบี้ยเลี้ยง

คณะกรรมกำร
นิเทศฯ  ครั้งที่ 1 

บัญชีจัดสรร
งบประมำณท่ี  ศธ
04002/ว4632 ลงวันที่ 
30 ตุลำคม  2563 

2 ท่ำมะกำ 2 1,800 
3 ท่ำมะกำ 3 1,800 
4 ท่ำมะกำ 4 1,800 
5 ท่ำมะกำ 5 1,800 
6 พนมทวน 1 1,800 
7 พนมทวน 2 1,800 
8 พนมทวน 3 1,800 
9 ห้วยกระเจำ 1 1,800 
10 ห้วยกระเจำ 2 1,800 
11 ห้วยกระเจำ 3 1,800 
รวม 19,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ที ่ศธ ๐๔๐๑๘/๓๕๒๗                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
                                                                                   ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
        อ ำเภอพนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี  
                                                                                   ๗๑๑๔๐  

       ๒๓    ธันวำคม   ๒๕๖๓ 

เรื่อง  กำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ(School Performance Center : SP Center)  
       เป็นฐำน 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 
สิ่งที่ส่งมำด้วย  แนวทำงกำรนิเทศบูรณำกำรฯ                                           จ ำนวน  1   เล่ม 

                    ด้วย ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 
ได้ด ำเนินงำนโครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ (School Performance Center : SP 
Center) เป็นฐำน และแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศฯระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของแต่ละศูนย์ SP  เพ่ือให้
คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม พัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดย
คณะกรรมกำรนิเทศจะปฏิบัติงำนครั้งที่ ๑ ในช่วงระยะเวลำ เดือน ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๔  ครัง้ที่ ๒  ในช่วง
ระยะเวลำ เดือน พ.ค.-ส.ค. ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนของแต่ละศูนย์ SP  

                  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต ๒  ขอแจ้งโรงเรียนเพ่ือ
ทรำบและรับกำรประสำนจำกคณะกรรมกำรนิเทศฯ เพ่ือนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ตำม
ก ำหนดกำรดังกล่ำว  

       จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                              ว่ำทีร่้อยตรี  
                                           (สุรสิทธิ์   ถิตย์สมบูรณ์) 
           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต 2 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร.  ๐๓๔๕๗๙๒๓๔ 
 


